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Terugblik Het jaar 2018 was een jaar dat vooral in
het licht van ons 5-jarig bestaan stond. In de maand
september hebben we iedere zaterdag in een ander
dorp aandacht besteed aan het lustrum. Dankzij de
inzet van vele vrijwilligers was het een geslaagd ge-
heel. Op ons YouTube kanaal kunt u genieten van de
filmpjes.  
Afgelopen jaar hebben ongeveer duizend mensen onze
exposities bezocht. Zowel in de Kunstenaarsherberg,
waar we gedurende het jaar 6 exposities hebben
gehad, als in het kerkje, waar de lustrumexpositie in
september te zien was. Ook tijdens de Open Atelier
Dagen was de Herberg open. De historische dorps-
wandeling van de TIP is achtmaal gestart vanuit de
Kunstenaarsherberg. Om het milieu te sparen hebben
we in de Herberg de TL-verlichting vervangen door
ledverlichting.
Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen van
Nienke van den Broek. De lustrumviering vormde een
mooie afsluiting van haar inzet. Patty Ament en Bert
Robben zijn toegetreden tot het bestuur. We zijn blij
met deze twee enthousiaste bestuursleden, die zelf ook
kunstenaar en deelnemer aan de KunstKring zijn.

Activiteiten 2019 Op 16 februari starten we het
nieuwe seizoen met een thema-expositie “verbinding”
van de KunstKring. Daarna volgen er exposities van
Janny Jalving en een passende tentoonstelling bij het
Zuidenveld, dat in 2019 in Zweeloo wordt gehouden.
In augustus kunnen we genieten aquarellen van Dirk
Werner en Etty van der Most. Gevolgd door de tweede
thema expositie van de KunstKring en afsluitend een
expositie van de cursisten van Bert Robben. De ver-
nieuwde Brinkenexpositie is weer te zien vanaf april. 
Het thema van het Zuidenveld in Zweeloo in 2019 is
“Uit de kunst”. Een uitgelezen thema voor ons als

Kunstenaarsdorp. Hierover later meer. In juni is er een
lezing gepland over het Zuidenveld, de historie en kunst.

Kunstenaarsherberg Tijdens de exposities in het
laatste kwartaal 2018 hebben bezoekers o.a. de vol-
gende teksten in het gastenboek geschreven: “Mooie
tentoonstelling, leuk onderwerp Transformatie! Erg
afwisselend! Leuke ontvangst”. “Heerlijk. Kunste-
naars van eigen bodem komen onder inspirerende lei-
ding van Agnes van Eupen tot verrassende resultaten.
Genieten!” 

KunstKring De kunstkring is weer volop bezig met
de komende thema-expositie. Als thema is gekozen
voor “verbinding”. Tijdens de expositie van 16 fe-
bruari tot 24 maart kan er weer genoten worden van
uiteenlopende technieken. De Open Atelier Dagen
(OAD) zijn op 9 en 10 maart. De kring is uitgebreid
met een aantal nieuwe deelnemers. Iedere zaterdag- 
en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is de 
thema-expositie te zien in de Kunstenaarsherberg.

Zweeloo Art Collection Er wordt hard gewerkt om
de site verder te vullen. Op dit moment is ongeveer
een derde van de 640 schilderijen te zien. Via deze
link: http://collectie.kunstenaarsdorpzweeloo.nl kunt u
de collectie bekijken. De oudere werken van bijvoor-
beeld Max Liebermann, Jan van Ravenswaay, Egbert
van Drielst en Roos Nagtegaal-Bosnak zijn als eerste
geplaatst.

Project EVA Voor het EVA-project hebben we vanuit
de Leadergelden uitstel gekregen met betrekking tot
de einddatum. De gemeente gaat samen met ons ver-
der zoeken naar fondsen. Het project is te mooi om te
laten verlopen.
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Kijk, voel, beleef!

Wij wensen 

jullie voor 

2019 een 

uit/in de 

kunst jaar!


