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Over Tussentijds
Tussentijds is een winkelketen
van tijdelijke design-, kunst- en
cultuurwinkels. De winkels worden
opgezet en gerund door creatieve en
culturele ondernemers. Dankzij het
tijdelijke podium kunnen zij nieuwe
concepten uitproberen. Tijdelijk
betekent hier dat er gewerkt wordt
met bruikleencontracten. Veel
onzekerheden, korte opzegtermijnen
maar ook mooie panden op goede
locaties met weinig kosten. Van een
designwinkel op een A-locatie in
de binnenstad tot een galerie voor
jonge kunstenaars in een voormalig
uitzendbureau: verschillende formules
zijn mogelijk.
Heb je een ruimte in de aanbieding? Neem dan contact op met
SLAK via algemeen@slak.nl. We zoeken tijdelijk leegstaande
winkels en bieden degelijk vastgoedbeheer en de mogelijkheid
om meer activiteit en vitaliteit in de straat te genereren.

WALTER, Spijkerstraat Arnhem
WALTER is een kleine boekwinkel in de Spijkerbuurt in
Arnhem. Van moderne Engelstalige literatuur tot onlangs
vertaalde cultuurfilosofie, van Marxistische maatschappijkritiek tot aan kritische kunstpublicaties. Naast het verkopen
van boeken organiseert WALTER lezingen, boekpresentaties
en informatieve vrijdagmiddagborrels. WALTER is een
initiatief van grafisch ontwerper Corine van der Wal en
programmamaker Krista Jantowski.

www.slak.nl

Tussentijds

ng winkels
Tijdelijke creatieve invulli

Verbetering cultureel
ondernemerschap
Het opzetten en exploiteren van een
tijdelijke design- of cultuurwinkel
vergt veel energie en creativiteit. De
initiatiefnemers van de verschillende
winkels zijn in staat om snel een
pand in te richten en zorgen voor
veel evenementen, openingen en
exposure op sociale media. Kortom,
Tussentijds is zowel goed voor het
lokale culturele ondernemersklimaat
als voor de aantrekkelijkheid van de
binnenstad. In plaats van leegstand
worden panden op een bijzondere
manier ingevuld. SLAK treedt op als
formele beheerder. Bij invulling kijken
we ook naar de panden in de omgeving,
de wensen van de eigenaar, juridische
en financiële mogelijkheden. Het
plaatsen en begeleiden van de culturele
ondernemers is maatwerk.

MOOD Conceptstore, Marikenstraat Nijmegen
MOOD is een conceptstore van productontwerper Rianne
de Bruin. De winkel biedt afwisselende producten van jonge
designers met een verhaal. Een dynamische plek met een
afwisselend aanbod maar altijd aandacht voor materiaal en
maakwijze. MOOD streeft ernaar een unieke winkelbeleving
neer te zetten als platform voor jonge designers. De winkel
werd in 2013 geopend aan de Marikenstraat in Nijmegen en is
in 2015 verhuisd naar een grotere locatie aan de Houtstraat.
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