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Kijk, voel, beleef!

Terugblik Het afgelopen jaar werd ook voor onze
stichting volledig gedomineerd door het coronavirus.
We zijn 2020 gestart met de goed bezochte lezing
“Barbizon van het Noorden” door Godelieve van der
Heijden. Onze eerste expositie, een solo-expositie van
Beatrix Copier, werd geopend op 7 maart, maar moest
een week later weer gesloten worden. Onze volgende
expositie “vrijheid” van de Kunstkring kon alleen 
digitaal bezocht worden. Hier hebben ruim 1350 
personen gebruik van gemaakt. De duo expositie van
Lucas Klein en Agnes van Eupen van 6 juni tot 8 
augustus is goed bezocht. Daarna mochten we nog 11
zaterdagen open zijn voor de duo expositie van Toos
Kray en Patty Ament. Helaas hebben we de lezing
over Marc Chagall niet door kunnen laten gaan, maar
we hopen dat deze alsnog in 2021 plaats kan vinden.
Wel doorgegaan is de “Plein Air” schildersdag, de 
presentatie van het onderzoeksresultaat “Van Gogh
Erfgoedlocaties”. De presentatie was onder de door
Liebermann en Van Gogh getekende lindenboom in de
tuin van Bistro Tante Sweel, dus naast de Kunste-
naarsherberg. Ook zijn er diverse werkgroep overleg-
gen geweest. In totaal hebben we 400 bezoekers
mogen ontvangen in 2020 verdeeld over 25 dagdelen.

Origineel Sweel We hebben op 18 december een
nieuwe, interactieve kunst- en landschapswandeling
gepresenteerd, Origineel Sweel. Een werkgroep heeft
deze 6 km lange wandeling samengesteld. Een QR-
code op het infobordje opent een PDF document met

de route en vele linkjes die verwijzen naar schilde-
rijen, beelden en achtergrondinformatie van wat men
onderweg ziet. Startpunt Hoofdstraat 15 (achter Bistro
Tante Sweel), op 3 minuten lopen van het busstation
(hub). In de brievenbus onder het infobord zitten fol-

ders van de route die men mee kan nemen. De route
en de beschrijving zijn ook te downloaden op de web-
site van kunstenaarsdorp Zweeloo. http://kunstenaars-
dorpzweeloo.nl/origineel-sweel/ 

Activiteiten 2021 Omdat eventueel verdere corona-
maatregelen nog niet bekend zijn, is het voor ons nog
onduidelijk wat we wanneer kunnen organiseren. Op
onze agenda in de Kunstenaarsherberg staan op dit
moment 2 lezingen en 5 exposities. Daarnaast gaan
we in ieder geval aandacht besteden aan het nationale
thema “Ode aan het Nederlandse landschap” en 
werken we mee aan activiteiten in het kader van 
Coevorden culturele gemeente. 

Internationale schildersdagen In 2021 is 
Coevorden de culturele gemeente van Drenthe. In dat
kader organiseren we in augustus internationale schil-
dersdagen. Als EuroArt dorp nodigen we kunstenaars
uit andere AuroArt dorpen uit om van 24 t/m 27 
augustus het landschap in en rond Zweeloo vast te
leggen. Maximaal 20 kunstenaars uit verschillende
disciplines en verschillende landen kunnen aan dit
evenement deelnemen. Daarnaast organiseren we in
die periode lezingen rond dit thema en stellen we de
deelnemers in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen.
We zullen een beroep doen op vrijwilligers om hand-
en spandiensten te verrichten, zoals begeleiden van
deelnemers, het verlenen van onderdak en het rond-
brengen van koffie of thee.
Uiteraard kan dit evenement alleen doorgaan als we
geen last hebben van restricties die samenhangen met
de coronapandemie.

Gekleurd landschap In het kader van het thema
“Ode aan het Nederlandse landschap” is een uitgave
voorzien waarin de ontwikkeling van het landschap en
de vastlegging door schilders naast elkaar wordt gezet.

DichterBij fietsroute Een werkgroep is bezig een
fietstocht uit te zetten die langs de locaties gaat die
verwijzen naar de gedichten uit de bundel DichterBij
Zweeloo. 

EuroArtAls Kunstenaarsdorp zijn we sinds 2009 lid
van de Europese organisatie EuroArt. Deze organisa-
tie heeft een website waarop alle exposities en andere
activiteiten van de leden op staan. Er staan jaarlijks
samenvattingen op van de verschillende leden. Met
onderstaande link ziet u het verslag van Zweeloo
2020. Zweeloo » euroArt - the European Federation of 
Artists' Colonies


