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Kijk, voel, beleef!

Algemeen Het maakt ons vrolijk dat er weer moge-
lijkheden zijn om ook binnenshuis van kunst en cul-
tuur te genieten. Zoals u gemerkt heeft was de
kunstenaarsherberg de afgelopen maanden helaas ge-
sloten: geen exposities, geen lezingen, slechts enkele
buitenactiviteiten hebben we kunnen organiseren. Na
deze periode van relatieve rust en vrijheid is het be-
langrijk om iedereen weer enthousiast mee te krijgen.
We zijn dan ook blij dat we door een financiële bij-
drage van de gemeente voor onze vrijwilligers en
vrienden een “frisse start” kunnen organiseren. Deze
zal plaats vinden in september.

Origineel Sweel, Wandeling
De wandeling “Origineel Sweel”, een interactieve
kunst- en landschapswandeling, is al door veel men-
sen gelopen. Met de QR-code op het infobordje bij de
parkeerplaats van Bistro Tante Sweel opent u een
PDF-document met de route. De linkjes verwijzen
naar schilderijen, beelden en achtergrondinformatie
van wat men onderweg ziet. Startpunt Hoofdstraat 15
(achter Bistro Tante Sweel). In de brievenbus onder
het infobord zitten folders van de route die men mee
kan nemen. De route en de beschrijving zijn ook te
downloaden op de website van kunstenaarsdorp
Zweeloo. http://kunstenaarsdorpzweeloo.nl/origineel-
sweel/ 

Brinkenexpositie, fietstocht 
De panelen van de Brinkenexpositie zijn in mei weer
geplaatst. We hebben veel positieve reacties gehad. In

de media is er ook aandacht aan besteed. De folder is
te krijgen bij de tourist info Aalden en in de kunste-
naarsherberg. 

Kunstenaarsherberg Sinds 19 juni is onze “huis-
kamer” weer op iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur open. Er is dan een gastvrouw/heer aanwe-
zig, die u alles over kunstenaarsdorp en de actuele ex-
positie kan vertellen. U bent van harte welkom om te
komen genieten.

Internationale schildersdagen Het is op dit mo-
ment nog niet zeker of de internationale schildersda-
gen van 24 t/m 27 augustus door kunnen gaan.
Vanwege corona zijn aspirant-deelnemers uit het bui-
tenland nog huiverig om zich op te geven. 

Gekleurd landschap Het thema “gekleurd land-
schap”, een scriptie van Sazya Zeefat RuG, wordt uit-
gewerkt en uitgebracht in een brochureform. Hierin
wordt de ontwikkeling van het landschap en de vast-
legging ervan door schilders naast elkaar gezet vanaf
1850 tot heden. De presentatie van de brochure zal ge-
paard gaan met een lezing over het landschap.

DichterBij fietsroute Er worden twee fietsroutes
samengesteld langs de denkbeeldige plaatsen waar ge-
dichten uit de bundel “DichterBij Zweeloo” getypeerd
kunnen worden. Een knooppuntenroute en een interac-
tieve GPS-route. De knooppuntenroute wordt begin
september gepresenteerd. De route is dan samen met
de dichtbundel te koop. De GPS-route wordt waar-
schijnlijk maart 2022 gepresenteerd. 

Kunstkring De KunstKringleden komen vanaf sep-
tember weer bij elkaar, om te praten over elkaars
werk, ontwikkelingen en activiteiten op het gebied
van kunst

Agenda 2021
26 juni - 14 augustus De Solo-expositie “Het gewone leven 
inspireert ….” van Bert Robben, lid KunstKring.
21 augustus - 25 september Overzichtsexpositie van het Kerkje
van Zweeloo: “Inspiratiebron door de eeuwen heen ”.
11 september Jaarlijkse buiten schilderdag in samenwerking met
tourist info Aalden.
2 oktober - 6 november De KunstKring exposeert vrij werk.
13 november - 31 december Duo-expositie van Henk Eefting 
(realistisch fijn schilderen) en Peter van de Weerden en 
Corine de Haan (objecten van hout en vilt).
31 oktober lezing over Frida Kahlo, met aansluitend voor de 
liefhebbers een gezamenlijke maaltijd.


