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Kijk, voel, beleef!

AlgemeenAls stichting zijn we op dit moment met
diverse projecten bezig. Zoals Dorpen in de kijker,
Van Gogh en Drenthe en volgend jaar ons tweede lus-
trum. Op zondag 14 augustus hebben we op de kunst-
markt van Wezup gestaan.

Brinkenexpositie We zijn bezig om naast de Brin-
kenexpositie ook een educatief-informatiepunt te rea-
liseren. Op die manier zijn belangstellenden niet meer
afhankelijk van de openingstijden van de kunstenaars-
herberg. Wanneer in de winterperiode de panelen weer
binnen zijn kan men toch buiten genieten van afbeel-
dingen en informatie tot zich nemen. We proberen 3
panelen te vervangen door duurzame panelen die ook
in de winter buiten kunnen blijven staan.

GPS wandelroute Er zijn nog bundels “DichterBij
Zweeloo” te koop. Door de GPS-gestuurde wandel-
route zie je waar je bent en kun je op de juiste plek
luisteren naar de gedichten, die, deels door de auteurs
zelf, ingesproken zijn. Het is daarnaast ook mogelijk
via onze website de route te downloaden https://kun-
stenaarsdorpzweeloo.nl/dichterbij-zweeloo-wandel-
tocht/ en thuis naar de gedichten te luisteren
https://kunstenaarsdorpzweeloo.nl/mmp/fullscreen/8. 

Kunstenaarsherberg De expositie van Harry Soe-
penberg, Drents Werk, is goed bezocht. Ook is de ex-
positie  met werken van de kunstenaarsgroep Exloo
door velen bewonderd. Vanaf 23 juli is er de expositie
van de KunstKringleden met een gevarieerd aanbod
van werken. Op 8 oktober wordt de duo-expositie
“kleur, kleur en nog eens kleur…” geopend. Schilde-
rijen 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. Deze expo-
site wordt geopend op vrijdag 25 november. Het werk
van deze schilder is ook gearchiveerd door de ge-
meente Coevorden.
Op 30 oktober is er weer een lezing. Deze lezing over
Neo Rauch en de Neue Leipzicher Schule wordt gege-
ven door Ellen van der Vecht. Na afloop is er weer ge-
legenheid gezamenlijk te eten.

Van Gogh en Drenthe Vanaf 2022 wordt er door
provincie Drenthe, gemeenten Coevorden, Emmen en
Hoogeveen, Drents Museum, Recreatieschap Drenthe
en Marketing Drenthe gezamenlijk aan gewerkt om
het verhaal VAN GOGH DRENTHE uit te dragen.
Voor de gemeente Coevorden speelt Zweeloo een cru-
ciale rol. Vincent was hier weliswaar maar 1 dag,
maar zijn brief over Zweeloo is misschien wel de
mooiste uit zijn Drentse periode. Als bestuur zijn we,
samen met vrijwilligers, volop project- en subsidie-
plannen aan het schrijven om Van Gogh in Zweeloo in
2023 en ook daarna vorm en inhoud te geven. 

Dorpen in de kijker Een van de activiteiten van de
gemeente Coevorden omdat ze de culturele gemeente
van Drenthe zijn in 2022 is er een cultuur-wandelroute
gemaakt. Deze loopt langs alle 25 kernen van de ge-
meente Coevorden. Om alle kernen de gelegenheid te

geven om zich op cultureel en kunstgebied te presen-
teren staan kernen een weekend in de kijker. Op 10 en
11 september stonden Benneveld, Aalden en Zweeloo
in de kijker. Als kunstenaarsdorp hebben we hieraan
meegewerkt. Er waren diverse exposities en een orgel-
concert in het kerkje in Zweeloo.

Rabo ClubSupport 2022 Kunstenaarsdorp Zwee-
loo doet mee met de Rabo ClubSupport 2022. Alle
leden van Rabo “ Het Drentse Land” kunnen via de
App of Rabo Online Bankieren van 5 t/m 27 septem-
ber hun stem uitbrengen. Hoe meer stemmen we krij-
gen, des te hoger de bijdrage die we ontvangen.

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

16 september t/m 3 oktober is de herberg gesloten
8 oktober  t/m 19 november  Duo-expositie Tina van 
Lammeren ( schilderen) en Janny de Roo (textiel) 
25 november t/m 28 december Overzichtsexpositie Harm Eggens
30 oktober lezing Neo Rauch door Ellen van der Vecht


