
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 In de afgelopen maanden zijn er weer di-
verse activiteiten geweest. Een lezing, drie exposities
en een filmploeg uit Duitsland. De verschillende
groepen zijn ook weer een aantal keren bij elkaar ge-
komen voor overleg.

Website Op onze website, www.kunstenaarsdorp-
zweeloo.nl , vindt u nieuws over onze activiteiten, uit-
gegeven nieuwsbrieven, data van en informatie over
de exposities , informatie over kunstenaars en ateliers.

Vrienden van kunstenaarsdorp Zweeloo Voor
een breed draagvlak is het belangrijk om vrienden te
hebben. Mede dankzij hun ondersteuning (letterlijk en
figuurlijk) kunnen we activiteiten organiseren voor be-
woners en toeristen. We zijn een actie begonnen om
vrienden te werven. Zijn we nog niet bij u geweest,
maar wilt u wel vriend worden? Via onze website kunt
u zich aanmelden als vriend. We zijn bezig een ANBI
erkenning te krijgen van de belastingdienst. Ons email-
adres is: kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com.

Kunstenaarsherberg Begin februari zijn de activi-
teiten van 2015 gestart met een goed bezochte lezing
door Jan en Jelle Jan Kroes. Onderwerp was hun acti-
viteit rond de uitvoering van het “sluiswachtershuisje”
in Londen. Tijdens de thema expositie “Balans” zijn er
ruim 200 bezoekers geweest. Ze hebben genoten van
werken van 16 plaatselijke kunstenaars. Vanaf 25 april
is er een expositie van 3 kunstkring leden. Tijdens de
fair “LEEF” zijn er een kleine 100 bezoekers geweest
in de herberg. Dankzij de nieuwe expositie verlichting
en de nieuwe expositie panelen komen de geëxpo-
seerde werken mooi uit. Op 2e pinksterdag, 25 mei,
start er een “Van Gogh” fietstocht vanuit de herberg.

KunstKring Elke laatste donderdag van de maand
komen een aantal creatievelingen bijeen die het leuk
vinden om met elkaar van gedachten te wisselen.
Deze zouden het leuk vinden als er meer kwamen.
Dus kom ook eens en denk/doe vrijblijvend mee. De
avonden krijgen meer en meer vorm. Voor 2015 is er
een expositieplan. Er gaat gewerkt worden aan een
thema: vergankelijkheid. Inmiddels hebben 11 creatie-
vellingen toegezegd mee te doen. We hopen dat er

meer creatievellingen meedoen. Ook mee doen? Geef
je dan op door een mailtje te sturen naar kunstenaars-
dorpzweeloo@gmail.com.

Hall of Fame/ project EVA Samen met designer
Caspar Conijn is een 3D sculptuur ontworpen van het
gezicht van EVA, het Zweeler dorpsmeisje geschil-
derd door Liebermann.
Het fantastische beeld, als icoon voor een professio-
nele Zweeloo promotion, zal een plek in het stroomdal
van de Aalderstroom vinden. Het studieproject is in
maart afgesloten met de uitgave van een bidboek. Het
project zal besproken worden met de plaatselijk be-
lang verenigingen van de 5 dorpen voor het creëren
van draagvlak van de bevolking, waarna publicatie
volgt in OEK en Nieuwsblad.

Brinkenexpositie De brinkenexpositie is op zater-
dag 4 april weer feestelijk geopend met een fietspuz-
zeltocht en een foto wedstrijd. De brinkenexpositie
brochure is voor € 1,50 te koop bij Tourist info en de
herberg. De panelen blijven tot eind oktober op de
brinken staan.

Gedichten project Gedichten zijn uitgezocht, er
wordt nu aan de lay-out van de gedichtenbundel
gewerkt. Fondsen zijn aangeschreven. De eerste finan-
ciële bijdrage is ontvangen. Tijdens de nacht van de
Poëzie, 19 september, wordt de bundel gepresenteerd
aan belangstellenden.

Documentaire “Liebermann und Van Gogh”
Vanaf 26 april 2015 is er in de Liebermann-villa am
Wannsee een expositie over Liebermann en Van Gogh,
www.lieberman-villa.de . Over de periode rond 1882.
Een filmploeg is in Zweeloo geweest om opnamen te
maken voor een documentaire over Zweeloo, Lieber-
mann en Van Gogh. https://youtu.be/R-0aKXfV1pc

EuroArt Binnenkort wordt de site van EuroArt aange-
past en zal Zweeloo zich beter kunnen presenteren
waarom we lid van EuroArt zijn. Euroartcities.eu In
september komt een folder uit waarin de aangesloten
Nederlandse EuroArt citie’s zich gezamenlijk
presenteren.
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Kijk, voel, beleef!


