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Algemeen In de eerste maanden van 2018 hebben
we weer diverse activiteiten georganiseerd. We zijn
gestart met de thema-expositie van de deelnemers van
de Kunstkring. Thema was “Waarom Zweeloo”.
De expositie deed ook mee aan de Open Atelier Dagen.
Onze volgende expositie was een gastexpositie van
ds. Werner, voormalig predikant in Zweeloo.
De Brinkenexpositie is weer geplaatst en de route
wordt alweer door diverse mensen gefietst. Tijdens de
Vriendinnenwandeldag zijn we samen met TIP, Toerist
Info Aalden, in een kraampje aanwezig geweest.
Lustrumjaar Het lustrumprogramma is in concept
klaar. Basisschoolleerlingen gaan aan de slag met kijkdozen maken; ze worden tentoongesteld in de maand september in de kunstenaarsherberg. Voor leerlingen van het
vervolgonderwijs wordt er een smartphone filmwedstrijd
georganiseerd en verder een fotowedstrijd voor iedereen
die graag fotografeert. Er komt een publieksprijs voor de
mooiste foto. In de maand september worden de foto’s
tentoongesteld in de herberg en mag iedereen stemmen
op wat men de mooiste foto vindt. In de maand september presenteren op de zaterdagmiddag plaatselijke “kunstenaars” zich in hun dorp. Iedereen kan meedoen! Ook
worden er lezingen op de donderdagen in september gegeven. Nadere gegevens volgen nog via persberichten
en op onze website en/of onze Facebookpagina.

April - oktober: Brinkenexpositie, fietsroute
April - oktober: Kijk, kunst buiten! Wandelroute
2 juni - 14 juli: Gastexpositie, Janine Haddering enLudi Brandwagt
21 juli - 25 augustus: Gastexpositie, Egbert Bouwhuis
1 - 22 september: Lustrumweken, foto’s en kijkdozen in de herberg
1 september: kunst op de brink in Benneveld
8 september: kunst op de brink in Oud Aalden, amateurschildersdag
15 september: kunst op de brink in Wezup
23 september: kunst in Meppen tijdens oogstfeest
29 september: kunst in Zweeloo, afsluiting lustrummaand in de
kunstenaarsherberg
6 okt. - 3 november: Thema-expositie Kunstkring
10 nov. - 29 december: Gastexpositie, cursisten van Agnes van Eupen

ds. Dirk Werner geopend in aanwezigheid van kinderen
en kleinkinderen van ds. Werner. Tijdens de expositie
zijn er schilderijen, aquarellen en schetsen te
bewonderen. Ook zijn een aantal werken te koop.
De opbrengst wordt door de familie aan onze stichting
geschonken. We zijn heel blij met deze schenking.
Enkele reacties: ‘Leuk zo’n kleinschalig project in je
dorp’ en ‘Een echte Drentse collectie.
Heel herkenbaar. Rustgevende uitstraling!’.

KunstKring We kijken terug op een mooie expositie
‘Waarom Zweeloo”. Vooral tijdens de Open Atelier Dagen
hebben vele bezoekers genoten van het gevarieerde
werk. Afgelopen bijeenkomsten hebben we een paar
nieuwe deelnemers mogen begroeten op de laatste
donderdagavond van de maand. Op deze bijeenkomsten hebben we elkaars werk besproken en vooruit
geblikt op onze volgende thema expositie.

Hall of Fame / Project EVA Het concept voor de
uitbreiding van onze website met 650 schilderijen en
150 schilders is inmiddels gereed en komt zo spoedig
mogelijk online. We hebben besloten om de collectie
“The Zweeloo Art Collection” te noemen, ook omdat
we streven naar meertaligheid van onze website.
Op 1 mei heeft de heer Martin Eising, directeur van

Agenda 2018

Website/Facebook Via onze website en Facebookpagina houden we u op de hoogte van al onze
activiteiten. Op onze website www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl willen we ook aankondigingen van andere
kunstexposities plaatsen wanneer deze in één van
onze dorpen plaatsvinden. Om dat te kunnen is het belangrijk dat we gegevens ontvangen over de exposities
op mailadres: kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Kunstenaarsherberg Er hebben weer vele bezoekers
genoten van de tentoonstelling “Waarom Zweeloo”.
Een van de reacties was: `De moeite van het onderweg
afstappen waard!’ Op 7 april is de expositie van

Rabobank Het Drentse Land, ons de cheque van
€ 2000,- overhandigd, om de realisatie van de website
uitbreiding mogelijk te maken. Ook van EurorArt
ontvingen wij een bijdrage. Voor het totale EVA
project is inmiddels een aanvraag gedaan bij het
Beringer Hazewinkel fonds en hebben we een gesprek
gehad met een provinciale adviseur van het
Mondriaanfonds voor een hernieuwde aanvraag.

Uitnodiging Wie heeft er zin om ons gastvrouw/heer
team in de herberg te versterken? Per jaar 3 zaterdagen
mensen ontvangen en vertellen over kunstenaarsdorp
Zweeloo, onze huiskamer en de lopende exposities?
Neem gerust contact op voor informatie of
aanmelding als vrijwilliger.

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.

