
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 zomermaanden kon er weer genoten
worden van diverse activiteiten (mede) georganiseerd
door vrijwilligers van Kunstenaarsdorp Zweeloo . De
diverse exposities in de kunstenaarsherberg en in de
omgeving zijn bezocht door inwoners en toeristen.

Website/Facebook Hebt u ons al opgezocht op
Facebook? Kunstenaarsdorpzweeloo. Op onze Face-
book pagina en de evenementenkalender vermelden
we alle actuele ontwikkelingen en verslagjes van acti-
viteiten voorzien van fotomateriaal. Onze vernieuwde
website is bijna klaar, nog een paar aanpassingen en
we kunnen gemakkelijker zelf de pagina’s vullen.
www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl

Kunstenaarsherberg Te gast bij Kunstpodium:
*Vanaf 14 mei tot 9 juli kunnen genieten van 10 lokale
vrijetijdsschilders uit Aalden e.o.
*Van 15 juli tot 14 augustus een expositie van een aan-
tal kunstenaars van de ‘kunstkeien expositie’.
*Op 20 augustus was er een signeersessie van Yvonne
Brill en een expositie van de originele illustraties van
haar nieuwe boeken ‘Bianca vindt het leuk’ en ‘Als de
regengod roept’
*Vanaf 27 augustus is er een foto expositie. Acht foto-
grafen hebben een expeditie poort van het Geopark de
Hondsrug op eigen manier in beeld gebracht. De expo-
sitie kan nog bezocht worden op 15, 22 en 29 oktober.
Geopark de Hondsrug geeft 8 lezingen in de herberg
over de expeditie poorten van het Geopark. Nog te
volgen lezingen zijn o.a. 12 oktober: veen door
Michiel Gerding en 19 oktober: kunst, deze lezing
wordt gegeven door Godelieve van der Heiden,
bestuurslid van kunstenaarsdorp Zweeloo.
Op 5 november wordt de thema-expositie “Licht” van
de kunstkring geopend.

Overige activiteiteVanaf 15 juli was er de buiten
expositie “Kunstkeien op de Hondsrug”. Een wandel-
route door Aalden en Zweeloo liep langs 25 kunstkeien,
bewerkt door amateur en professionele kunstenaars.
Zaterdag 30 juli kon er vanuit de herberg gestart wor-
den voor een “Van Gogh” fietsroute, in samenwerking
met het Van Goghhuis in Nieuw Amsterdam georgani-
seerd. Op 11 september is mede door ons initiatief en
inzet de dichtersroute heropend na renovatie.

KunstKring Elkaar inspireren!!! Ook al doet de
naam ‘KunstKring’ anders vermoeden, het is een
groep inwoners uit Zweeloo en omliggende dorpen
die een interesse delen: kunst. Onder het genot van
een kop koffie hebben zij het over hun werk, wat hen

inspireert, waar ze mee bezig zijn; bijvoorbeeld welke
expositie de moeite waard is. Belangstelling?
Kom ook eens een bijeenkomst bijwonen en ervaar de
gezelligheid. De volgende bijeenkomst doen we nu
eens tijdens de ‘aanschuifmaaltijd’ bij Tante Sweel op
vrijdagavond 28 oktober om 18.30 uur. Kletsen we
onder de maaltijd over wat ons zoals bezig houdt…
Je bent van harte welkom. Wel even aanmelden graag.

Hall of Fame/ project EVA Project EVA. Het ge-
zicht van Zweeloo. Eind Juni hebben wij de defini-
tieve aanvraag ingediend voor subsidie uit de
Leadergelden. Het definitieve besluit of wij hiervoor
in aanmerking komen wordt rond 31 oktober verwacht,
maar er komen sterke signalen uit de provincie en de
gemeente dat dit wel eens positief kan zijn.
Helaas zijn de benodigde 40% subsidies uit de private
fondsen, zoals Bouwfonds/Cultuurfonds, Prins Bernard-
fonds, VSB fonds en Cultuurfonds BNG een probleem;
wij hebben van deze fondsen een negatieve beslissing
ontvangen. Wel zijn er toezeggingen van enkele
kleinere fondsen.
We proberen nu de mogelijkheden van de bio-kunst-
stof industrie in Noord Nederland uit, omdat ons
beeld een prachtig ‘reclame object’ wordt van deze
industrie voor het gebruik van bio-polymeren en
aardappelzetmeel. Er is een meeting gepland met alle
betrokkenen eind oktober. Wordt vervolgd dus.

Gedichten boek Kadotip voor sinterklaas of kerst:
geef het sfeervolle gedichtenboek “DichterBij Zweeloo”
cadeau. Ze zijn voor € 7,50 te koop bij o.a. kunste-
naarsherberg, Tourist info en de COOP. Ook kunt u
voor € 10,00 een exemplaar per post thuis ontvangen
door te bestellen via ons emailadres: kunstenaarsdorp-
zweeloo@gmail.com

EuroArt Hebt u de folder “Van Domburg tot Plasmo-
len” al ingezien? In deze folder kunt u kennismaken
met de 6 Nederlandse kunstenaarskolonies uit de
periode midden 19e eeuw tot begin 20e eeuw. We zijn
er trots op ook in deze folder te staan. De folder is in
de herberg of bij Tourist info te krijgen.

WorpswedeNa een inleiding op 23 juni door
Godelieve van der Heiden is er een bezoek gebracht
op 29 juni aan Worpswede en 30 juni aan Bremen.
De deelnemers hebben genoten van het gezellige uit-
stapje en de bezochte musea. Indien u een idee hebt
voor een gezamenlijk bezoek, inclusief inleiding, geef
dit even door. Wanneer er voldoende belangstelling
voor is proberen we dit te organiseren.
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Kijk, voel, beleef!


