
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 “Geniet van wat hier ooit was en nog
steeds is; beleef de natuur en eenvoud van het leven
en kijk door de ogen van de kunstenaar…”
Vanuit dit motto willen we onze activiteiten uitdragen.
Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren
waar we komende jaren voor willen gaan. Nieuwe
ideeën zijn altijd welkom! Volgend jaar is ons lustrum
jaar. Hebt u zin om mee te denken of mee te werken,
neem dan even contact met ons op.
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Agenda
2 september t/m 28 oktober:
foto expositie “Oes Drenthe” (wegens vakantie
gesloten van 30 september t/m 8 oktober)
26 oktober:
excursie naar expositie van Jo Klose in Kloster
Frenswegen
4 november t/m 30 december:
thema expositie kunstkringleden
9 november:
presentatie Jan Kroes “kunst uitgevoerd in hout”

Website/Facebook Onze website is vernieuwd, we
kunnen nu sneller nieuws en wijzigingen aanbrengen.
We zijn nog bezig de site verder in te vullen. U kunt
op de site de aankondigingen vinden van wat komt en
terug kijken naar er geweest is, foto en verslag. Aan
de pagina “Hall of Fame” wordt momenteel gewerkt.
Hier kunt u werk van schilders met betrekking tot
Zweeloo en omstreken op vinden.
Facebook is nu ook gekoppeld aan onze site, hierdoor
komen de agendaberichten van de site automatisch op
Facebook. Hebt u ons al bezocht op onze facebook
pagina? Hierop vermelden we onze evenementen en
een (foto) verslag van onze activiteiten. We hebben al
vele volgers.

Kunstenaarsherberg Op uitnodiging hebben bewo-
ners van de Korenhof een bezoek gebracht aan de kun-
stenaarsherberg en genoten van de tekeningen van
Rikus Oldewening. Vele boerderijen werden herkend.
De expositie van Egbert van Drielst werd geopend
met een lezing door Godelieve van der Heijden.
Op 2 september is de expositie “Oes Drenthe”
geopend. Tot 28 oktober kunt u op zaterdag of zondag-
middag genieten van de bijzondere foto’s van 10 foto-
grafen.

KunstKring Vanaf 4 november wordt in de Kunste-
naarsherberg te Zweeloo weer werk getoond van de
leden van de Kunstkring Zweeloo. ‘Muziek en dans’

is het thema deze keer. De expositie wordt geopend op
4 november om 15.00 uur en zal muzikaal worden
omlijst door Theo Bruinsma, schrijver en zanger van
Drentstalige liedjes. Daarna is de expositie tot eind
van het jaar geopend op zater- en zondagen van 13.30
tot 17.00 uur. Op iedere laatste donderdag van de
maand komen we bij elkaar om over (onze) kunst te
praten. Ook zin om mee te doen?

Hall of Fame/ project EVA We zijn de afgelopen
maanden druk bezig geweest om de resterende bijdra-
gen van € 60.000 binnen te krijgen van private fondsen.
Helaas hebben wij een 2de afwijzing ontvangen van
het Bouwfonds/Cultuurfonds, het Prins Bernhard
Fonds en het VSB fonds. Subsidieverzoeken aan het
Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten (in
nauwe samenwerking met de gemeente Coevorden) en
het Mondriaanfonds zijn aangevraagd en in behande-
ling. Uitslagen worden resp. verwacht in september
en midden oktober. Wordt vervolgd dus.

Buiten exposities. De Brinkenexpositie en Kijk!
Kunst Buiten! zijn nog te zien tot eind oktober, daarna
gaan ze weer in de winterstalling. Nog niet geweest,
pak uw kans nu en geniet zoals velen voor u hebben
gedaan. De bijbehorende fiets- en wandelroutes kunt u
nog krijgen bij Tourist info of de kunstenaarsherberg.
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Kijk, voel, beleef!
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