Nieuwsbrief SLAK april 2016
Nieuw pand: het Elektrum
Per 15 april 2016 heeft SLAK, naast gebouw B30 en B46 aan de
Utrechtseweg, het voormalige Elektrum op Arnhems Buiten in
beheer. Het voormalig congrescentrum aan de Klingelbeekseweg
in Arnhem heeft verschillende soorten ruimtes, zoals kleine en
grotere zalen voor groepen, een prachtige expositieruimte van
300 vierkante meter, kantoren en andere kleinere werkruimtes.
Het Elektrum ligt op tien minuten fietsafstand vanaf het centrum van Arnhem en
vanaf ArtEZ, in een rustige omgeving op steenworpafstand van de Rijn en heeft
ruime parkeergelegenheid. SLAK wil in het Elektrum werkplekken bieden aan
muzikanten, exposities, theateroptredens, filmopnames en andere initiatieven en
manifestaties.
Heb je een plan dat wel zou passen in het Elektrum? Stuur dan een mailtje naar Pim Coenen:
p.coenen@slak.nl

Werkruimte in Wehl
Ben je op zoek naar een werkplek in de Achterhoek? Dan heeft
SLAK wellicht iets interessants voor je! Vlak naast het station in
Wehl (tussen Arnhem en Doetinchem) is onlangs een oude
graansilo gerestaureerd en herbestemd als werkplek voor creatief
ondernemers.
In het imposante gebouw zijn nog enkele ruimtes beschikbaar.

De ruimtes zijn geschikt zijn voor uiteenlopende werkzaamheden.
Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beeldhouwatelier, een fotostudio of een kantoorplek.
SLAK kan deze ruimtes aanbieden middels tijdelijke contracten mét een flinke korting op de
huurprijs. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arno de Blank: a.deblank@slak.nl

SLAK huisvest kunstenaars Sonsbeek ‘16

Van 4 juni t/m 18 september 2016 vindt Sonsbeek ’16 plaats. Het thema van dit jaar is transACTION,
waarbij verbeelding wordt gegeven aan alle vormen van uitwisseling tussen mensen en tussen mensen
en hun omgeving. Onlangs zijn de deelnemende kunstenaars bekend gemaakt, waaronder namen
zoals Richard Bell, Louie Cordero, Shilpa Gupta en Eko Prawoto. Voor, tijdens en na de
Sonsbeektentoonstelling verblijven de buitenlandse kunstenaars in een nieuw SLAK-pand aan de
Heijenoordseweg. SLAK heet de kunstenaars van harte welkom in Arnhem!

Veldstraat 4 Nijmegen

SLAK heeft sinds kort een voormalig schoolgebouw aan de Veldstraat 4 in Nijmegen in beheer.
In dit gebouw zijn nog een aantal ruime atelierruimtes beschikbaar.
Kijk voor meer info en overige atelieraanbiedingen op de aanbiedingenlijst.
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