
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo heeft als doel de schilderachtige Drentse dorpen  Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo als kunstenaarsdorpen te promoten; kunst in het algemeen te stimuleren
en te bevorderen door het (mede) organiseren van o.a. manifestaties, exposities, kunstmarkten, wandel- en fietsroutes, lezingen en publicaties. Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo is lid van EuroArt. 

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo Burgemeester Tonkensstraat 10, 7851 AG Zweeloo, kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com, www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl 

Algemeen Deze nieuwsbrief is praktisch geheel ge-
wijd aan ons 1e lustrum, dat we in september uitgebreid
gevierd hebben. Dankzij de inzet van een kleine hon-
derd vrijwilligers, diverse organisaties, ondernemers en
een bijdrage van de gemeente Coevorden kunnen we
terugkijken op een heel geslaagd jubileum. Op naar de
volgende vijf jaar!

Lustrumjaar De lustrummaand ging van start op vrij-
dagmiddag 31 augustus met de onthulling door wethou-
der Jeroen Huizing van een van de (uiteindelijk 5)
onderborden met daarop: “Zweeloo Kunstenaarsdorp”. 

Hiermee staat sKZ letterlijk op de kaart. Maar ook on-
line zijn onze ‘kunstschatten” steeds beter zicht- en
vindbaar. Op dezelfde dag werd nl. ook de nieuwe site
“The Zweeloo Art Collection“ online toegankelijk ge-
maakt (zie verder in de nieuwsbrief). En inmiddels heb-
ben we ook een eigen YouTubekanaal (zie verderop).
Met het lustrumlogo, een grote 5 en 5 ballonnen, wil-
den we onderstrepen dat Kunstenaarsdorp Zweeloo fei-
telijk bestaat uit 5 brinkdorpen: Aalden, Benneveld,
Meppen, Wezup en Zweeloo. 
De 5 zaterdagen in september werden daarom steeds in
een ander dorp vormgegeven door en met kunstzinnige
en creatieve activiteiten van de lokale bewoners.  De
quilt, in 2007 gemaakt door de quiltgroep Schots en
Scheef, fungeerde als verbindend element en ontlokte
veel enthousiaste reacties. Van dichtbij een verzameling
bontgekleurde lapjes, van verderaf wordt de afbeelding
van het schilderij de Bleek van Max Liebermann zicht-
baar, met op de achtergrond de Herbergh van Zweel.
Hier logeerde Liebermann in 1882 en momenteel be-
vindt zich in dit pand bistro tante Sweel en onze Kun-
stenaarsherberg. Van alle 5 zaterdagen is een filmpje te
zien op onze website:
http://kunstenaarsdorpzweeloo.nl/1e-lustrum-
2018/sfeer-impressies-lustrumdagen/

Een fotocollage van de hele lustrummaand is te vinden
op ons YouTubekanaal via deze link: https://www.you-
tube.com/channel/UCO1bUFPm_KDsfB75bk73UiA
Daar is ook de speciaal voor het lustrum gemaakte film
te zien met het verhaal van de prinses van Zweeloo,
zoals verteld door Jan Warmolts. 
Onze slogan “Ons museum is buiten” en ons motto
“Geniet van wat hier ooit was … en kijk door de ogen
van de kunstenaar” kwamen samen in de opdracht voor
de fotowedstrijd. In het kerkje van Zweeloo waren 30
foto’s te bewonderen, waarvan 13 meededen aan de
wedstrijd. De vakjury koos de foto van Ina Brinks als
“de mooiste foto van het mooiste plekje” en de 
publieksjury (er waren 130 stemmers) de foto van 
Map Dijkstra. De geplande smartphonewedstrijd voor
middelbare scholieren is verschoven naar 2019. Dit
project zal worden begeleid door studenten die hiervoor
studiepunten krijgen.

Kunstenaarsherberg Tijdens de expositie van ds.
Werner hebben we een aantal schilderijen verkocht. De
opbrengst is door de familie Werner aan ons geschon-
ken. Van de opbrengst hebben we o.a. ledverlichting
aangeschaft, een welkome aanwinst! De familie heeft
16 schilderijen aan ons geschonken waardoor deze nu
in ons bezit zijn. Is dit de start van een eigen collectie? 

KunstKring Aan de huidige thema expositie Transfor-
matie doen 8 deelnemers mee. Er is werk van uiteenlo-
pende technieken te zien: o.a. schilderen, quilten,
fotografie, theezakjes en hout. Iedere zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is de expositie te
zien in de kunstenaarsherberg.

Zweeloo Art Collection/Project EVA Zoals hier-
boven gemeld is de website met 640 schilderijen en 160
schilders inmiddels online toegankelijk gemaakt via
deze link: http://collectie.kunstenaarsdorpzweeloo.nl 
De site is nog in aanbouw, maar het loont de moeite om
alvast een kijkje te nemen. Voor zover wij weten zijn
wij de eerste die een zo grote collectie aan kunstenaars
en schilderijen op een en dezelfde locatie (Zweeloo e.o.)
online toegankelijk maken. Om de site internationaal
toegankelijk te maken is deze ook in het Engels en
Duits beschikbaar.
Voor het totale EVA project zijn de subsidie aanvragen
bij het Beringer Hazewinkel fonds en een 2de aanvraag
bij het  Mondriaanfonds helaas afgewezen. We hebben
een gesprek gehad met de gemeente Coevorden om
onze moeizame situatie voor het verkrijgen van de ove-
rige gelden uit private fondsen uit te leggen. Afgespro-
ken is dat de gemeente ons gaat helpen om in de laatste
maanden van 2018 dit nog voor elkaar te krijgen.
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Kijk, voel, beleef!


