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Kijk, voel, beleef!

Algemeen In 2022 zijn we weer gestart met diverse
activiteiten. In onze “huiskamer” (kunstenaarsherberg)
in Bistro Tante Sweel hebben we exposities gehouden,
een goed bezochte lezing gehad, de introductie van
een gps wandelroute en de Brinkenexpositie staat er
weer. We zitten in de programmeergroep Van Gogh en
Drenthe en hebben een projectgroep samengesteld
“Van Gogh en Zweeloo”.

Brinkenexpositie De Brinkenexpositie staat er weer
en kan gefietst worden. De expositie is uitgebreid met
een werk van Van Dulmen-Krumpelmann, het paneel
is geschonken door Seine en Willy  Zandbergen. De
route beschrijving is te downloaden op onze website.

GPS wandelroute Om nog meer te kunnen genieten
van wandelen in de mooie omgeving van Zweeloo en
Aalden hebben we een GPS wandelroute uitgezet. Tij-
dens de wandeling van 6 km kan men op aangegeven
plaatsen naar een gedicht luisteren via de telefoon.
Het zijn gedichten uit de bundel “DichterBij Zwee-
loo”. De bundel plus wandeling is te koop bij de kun-
stenaarsherberg, Toerist Info en diverse horeca in
Aalden en Zweeloo. 

Kunstenaarsherberg Op 20 maart heeft Anne
Knipping, kunsthistorica, een mooie lezing gegeven
“Kijken naar Kunst”. De bezoekers hebben met be-
hulp van 5 gereedschappen leren kijken naar schilde-
rijen. Na afloop was er een gezamenlijke maaltijd
voor belangstellenden. 
De expositie van Harry Soepenberg, Drents Werk, kan
nog bewonderd worden tot zondag 21 mei. Bij de vol-
gende expositie worden de werken van de schilders-
groep Exloo getoond. Vanaf 23 juli stelt de
KunstKring een expositie samen met werk van Kunst-
Kring leden. Op 17 september komt er een duo-expo-
sitie “kleur, kleur en nog eens kleur…”. Schilderijen
van Tina van Lammeren uit Benneveld en textiel van

Janny de Roo uit Oosterhesselen.
Het expositie jaar wordt afgesloten met een totaal
overzicht van het werk van Harm Eggens.
Op 30 oktober is er weer een lezing. Deze lezing over
Neo Rauch wordt gegeven door Ellen van der Vecht.
In deze periode is er ook een expositie in het Drents
museum van Neo Rauch.

Van Gogh en DrentheAls kunstenaarsdorp Zwee-
loo hebben we een projectgroep samengesteld. De be-
doeling is dat er diverse publieksgerichte activiteiten
georganiseerd worden in de gemeentes Coevorden,
Hoogeveen en Emmen. Ze moeten tot doel hebben

een bijdrage te leveren aan het vertellen van het ver-
haal van Vincent van Gogh. De activiteiten moeten de
culturele erfenis van Vincent van Gogh blijvend zicht-
baar en ‘beleefbaar’ maken.

KunstKring De KunstKring komt iedere laatste don-
derdag van de maand bij elkaar om ervaringen, ideeën
en activiteiten uit te wisselen. Ook dit jaar gaan ze een
keer hun werk exposeren in de kunstenaarsherberg.
Ben je een creatieveling, sluit je dan aan en kom ook
gezellig naar deze avonden. Aanmelden bij kunste-
naarsdorpzweeloo@gmail.com. Ook voor meer infor-
matie kun je hier terecht.

Agenda 2022
26  maart - 21 mei Drents werk, Harry Soepenberg
28 mei - 16 juli Schildersgroep Exloo 
23 juli - 11 september  KunstKring Zweeloo
17 september - 5 november Duo-expositie Tina van Lammeren
(schilderen) en Janny de Roo (textiel)
12 november - 24 december Overzichtsexpositie Harm Eggens
30 Oktober lezing Neo Rauch door Ellen van der Vecht


