
 
GEZOCHT: PROMOTIETEAM  
 

Ben jij met je vriendinnen een groepje meiden die een uitdaging wel ziet 
zitten? Dan zoeken wij jullie! Drie/vijf (of meer) meiden die durven. Die het 
leuk vinden om met elkaar (groepje van drie) op de zaterdagen in september 
promotie te maken voor Kunstenaarsdorp Zweeloo.  
 
De aanleiding: het 1e lustrum van Kunstenaarsdorp Zweeloo. Waar: in de vijf dorpen van de 
voormalige gemeente Zweeloo. Dus Benneveld (za 1 sept 13-16u), Aalden (za 8 sept 11-15u), 
Wezup (za 15 sept 11-15u), Meppen (za/zo 22/23 sept 11-17u) en Zweeloo (za 29 sept). De tijden 
kunnen nog wijzigen. 
 
Wat vragen we van jullie, ons promoteam 
In elk dorp willen we de aandacht van het publiek trekken door ze naar een bijzondere quilt te laten 
kijken.  Deze quilt (in het verleden gemaakt door dorpsbewoners) laat het beroemde schilderij ‘de 
Bleek’ van Max Liebermann zien, mits je kijkt door een omgekeerde verrekijker.  
 
Rol promoteam: het publiek uitnodigen om te  
kijken door ze de verrekijker aan te bieden. 
 
Tegelijkertijd informeert het promoteam de  
kijker over Kunstenaarsdorp Zweeloo en reiken  
jullie foldermateriaal uit. 
 
Uiteraard krijgt het promoteam vooraf instruc- 
ties over de te geven mondelinge informatie en 
het uit te geven foldermateriaal. 
 
Extra 
Bovenstaande is de promo-taak voor alle dorpen.  
Voor Meppen, waar we ook op de zondag aanwezig zijn, komt er nog een extra taak bij. Tijdens het 
Oogstfeest aldaar staan we op twee plekken: bij het Frensenhoes en naast de Hekkerij. 
 
Bij het Frensenhoes gaan we een kunstwerk van hout maken/bouwen en is het aan het promoteam 
om het publiek te wijzen op de quilt, even verderop bij de andere activiteit: het kunstplein.  
Daar wordt een mini-expositie ingericht met werk van kunstenaars uit Meppen en kan het publiek 
(volwassen en kinderen) aan een tekentafel een eigen schets maken geïnspireerd op tekeningen en 
schetsen van de oude meesters. 
 
IETS VOOR JOU EN JE VRIENDINNEN?  
Durf jij het aan om verkleed als Eva promotie te maken voor Kunstenaarsdorp Zweeloo en lijkt je dat 
ook leuk? 
Laat het ons weten. Bel met Beatrix Copier, telefoon 0591-85 7890 of mail naar 
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com. 
 
Samen maken we er iets moois van, want ‘ons museum is buiten…’ 
‘Waar klein Zweeloo groot in is…’ 
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