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Kijk, voel, beleef!

Algemeen Na een enthousiaste aftrap van het jaar
met een lezing en een expositie, moest de expositie
dicht vanwege het coronavirus. Op 6 juni mag de kun-
stenaarsherberg weer open met een nieuwe expositie.
Wel zijn er achter de schermen diverse activiteiten
ontwikkeld en ook uitgevoerd.

Activiteiten 2020 De lezing op 23 februari “Zwee-
loo en Barbizon van het Noorden” door Godelieve van
der Heijden is goed bezocht. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door chansonnière Inge Tibben. Na af-
loop was er gelegenheid aan te schuiven om gezamen-
lijk een speciale maaltijd te nuttigen. 
Op zaterdag 7 maart werd de solo-expositie “Je begint
en je vindt…” een zeer kleurrijke expositie van Be-
atrix Copier. Helaas moest vanwege het Coronavirus
de expositieruimte een week later dicht. We hopen de
expositie nog een keer te kunnen laten zien in de toe-
komst. 
Op zaterdag 4 april zou de expositie “Vrijheid” van de
KunstKring geopend worden. Helaas ging dit niet door. 
We hopen op 6 juni de expositie van Lucas Klein
(beeldhouwwerk) en Agnes van Eupen (schilderijen)
te kunnen openen. Lucas Klein is in Meppen geboren
en gedurende de lagereschoolperiode heeft hij in
Zweeloo gewoond. Agnes van Eupen woont op dit
moment in Meppen. 
De activiteiten met betrekking tot Van Gogh en 
Drenthe staan even op een laag pitje. Er zijn twee
nieuwe werkgroepen samengesteld, één om een 
cultuur/kunst/historie wandeling te ontwikkelen en
één om een fietsroute samen te stellen met als uit-
gangspunt de bundel “DichterBij Zweeloo”. Zowel de
wandeling als de fietsroute zal t.z.t. van de website 
gedownload kunnen worden.

Agenda (onder voorbehoud)
6 juni - 8 augustus Duo expositie van Agnes van Eupen 
(schilderijen) en Lucas Klein (beelden) 
15 augustus - 31 oktober Duo expositie van Toos Kray 
(schilderijen) en Patty Ament (keramiek)
18 oktober lezing Jan Timmerman over Marc Chagall
7 november - eind december expositie KunstKring

Kunstenaarsherberg De exposities in de kunste-
naarsherberg gaan we ruim inrichten, we houden reke-
ning met de regelgeving betreffende het coronavirus.

KunstKring De bijeenkomsten van de KunstKring
gaan op dit moment niet door. Helaas kon de expositie
“Vrijheid” ook niet doorgaan. Alle kunstenaars hadden

hun werken al wel klaar. Daarom is er voor gekozen
om deze digitaal te plaatsen. 
Zie:http://kunstenaarsdorpzweeloo.nl/algemeen/thema
-expositie-online/  
De site is al vele malen bezocht.

Project EVAWellicht herinneren jullie je nog het
EVA-project. Eind 2016 werd ons door de Leadergel-
den ZO Drenthe een subsidie van €148.000 voor het
project EVA van Zweeloo toegekend. Met dit uniek
3D iconisch beeld in het beekdal van de Aelderstroom
zouden we de kunstgeschiedenis van Zweeloo, ook
letterlijk, een gezicht geven.
Wel moesten we binnen een tijdsperiode van 3 jaar
(incl. verlenging) €60.000 subsidie uit private fondsen
zien te verkrijgen. Hiertoe zijn in de afgelopen jaren
18 fondsen benaderd voor een bijdrage, sommige wel
3 keer, en in het algemeen met positieve reacties maar
met negatief resultaat.  Veel fondsen gaven aan dat ze

werden overvraagd en dat er keuzes moesten worden
gemaakt. Ook heeft de afstand Drenthe – Randstad
niet geholpen. We hebben veel ondersteuning gehad
van de gemeente Coevorden. De laatste maanden is
het nog even spannend geweest met het Prins Bern-
hard Fonds Drenthe en ook de interesse van de CvdK
Jetta Klijnsma, maar vanwege de tijdsdruk hebben wij
en de gemeente Coevorden eind maart besloten om
het project in te trekken. Eind mei hebben wij nog een
afsluitende vergadering met wethouder Jeroen Huizing
om eventuele andere mogelijkheden op kleinere
schaal onder het motto ons museum is buiten’ te on-
derzoeken en te realiseren.Dankzij het EVA-project
hebben wij wel een prachtige website The Zweeloo
Art Collection gerealiseerd, waarin vele schilderijen
van Zweeloo en omringende dorpen van bekende en
minder bekende schilders te zien zijn.
http://collectie.kunstenaarsdorpzweeloo.nl


