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‘Circa...Dit’- Nieuw podium voor beeldende kunst 

 

Op 29 november werd Circa….Dit geopend , ruimte voor kunst.  

Drie verdiepingen voor beeldende kunst 

met een programma dwars door de 

generaties heen. 

 

Een aantal jaren geleden raakten SLAK en 

Portaal in gesprek over de locatie 

Weerdjesstraat 8 Arnhem- onderdeel van 

een kantorencomplex dat Portaal had 

aangekocht . In het naastgelegen deel zou 

Rijnstad zijn intrek nemen.  

 

Weerdjesstraat 8 echter had al lang geleden zijn functie verloren, alles was er uit gesloopt, er 

was zelfs geen trappenhuis. Toch was het een intrigerend gebouw met zijn zaagtandgevel. We 

hebben lang lopen puzzelen over een goede invulling met ateliers, studio’s o.i.d.  Alles(de 

indeling, de locatie) wees echter in een andere richting, het pand is het meest geschikt als 

galerie of presentatieruimte.  

 

Nexit architecten heeft vervolgens in opdracht van SLAK een plan gemaakt. Portaal en SLAK 

zijn daarna om de tafel gaan zitten om een en ander ook financieel  haalbaar te maken. 

 

Alleen: wie wil in deze tijd nog zo’n podium voor beeldende kunst beginnen? Ruud Bruinen 

en Marjolein de Groen wilden de uitdaging graag aangaan. Betere initiatiefhebbers hadden we 

niet kunnen bedenken. Beide staan garant voor kwaliteit en een enorm netwerk.  

 

Nu is de galerie een feit, 3 verdiepingen beeldende kunst ! En … permanent, het contract 

tussen Portaal en SLAK heeft een looptijd van 25 jaar. 

We vinden Circa…dit een enorme verrijking voor de beeldende kunst in Gelderland en 

wensen de initiatiefnemers veel succes toe ! 

http://circadit.nl/ 

 

 

http://circadit.nl/


Kunstkring ‘De Kameleon’ herleeft in het MEE-gebouw 

 

‘De Kameleon’ was in de jaren ’60 een 

vrijplaats voor jonge, aanstormende 

Arnhemse kunstenaars als Klaas Gubbels, Ad 

Gerritsen, Rutger ten Broeke en Jacques 

Magendans. In het pand Luthersestraat 18 bij 

de Korenmarkt kwamen zij samen om te 

praten, te werken en te exposeren bij 

kaarslicht en jazzmuziek. Die sfeer herleeft 

tijdens een expositie in het MEE-gebouw aan 

de Trans 6 in Rijnboog. Er zijn werken en 

zwart-wit foto’s van Kameleon-leden te zien.  

http://www.rijnboog.nl/nieuws/kunstkring-de-kameleon-herleeft-27-11-2012/ 

 

Mee- gebouw 

Trans 6 Arnhem 

29 november 2012 – 13 januari 2013 

Openingstijden: Donderdag van 17.00 – 21.00 

Vrijdag en Zaterdag van 12.00 – 17.00 

 

 

Toewijzingsbeleid 

 

Zoals bekend hanteert SLAK een herzien toewijzingsbeleid. 

Bij diverse aankondigingen is melding gemaakt van het feit dat alle oude, afzonderlijke, 

afspraken vervallen door het nieuwe beleid. 

 

Regelmatig bereiken ons nog vragen en opmerkingen van huurders en beheerders die er van 

uit gaan dat zij voor een bepaald pand op de wachtlijst staan. 

Voor alle vrije ateliers en opslagruimtes geldt de regel dat deze via de aanbiedingenlijst op de 

website worden aangeboden en worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Uitzondering 

hierop zijn gebouwen waar een bepaalde doelgroep specifiek bediend wordt. 

 

 

Twee nieuwe Tussentijds-winkels in Nijmegen 
 

Unit Winkel - Molenpoortpassage 37  

In het overdekte winkelcentrum Molenpoortpasage heeft de unit academie onlangs een Unit 

winkel geopend. De winkel zal vier dagen per week geopend zijn en worden gerund door 

deelnemers, onder begeleiding van de UNIT.  

http://www.unitacademie.nl/winkel/algemeen.htm 

 

http://www.rijnboog.nl/nieuws/kunstkring-de-kameleon-herleeft-27-11-2012/
http://www.unitacademie.nl/winkel/algemeen.htm


Onderste Boven - Ganzenheuvel 73  

De titel – Ondersteboven – verwijst naar de 

verschuivende rol van kunstenaars en toeschouwers; 

bezoekers van de winkel gaan hun eigen producten 

maken, wat eigenlijk een omgekeerde wereld is.  

 

Daarnaast is het een knipoog naar de lage ligging van het 

pand in de stad. Naast de doorlopende winkel 

werkplaats biedt Ondersteboven lezingen waar 

uiteenlopende sprekers hun visie geven over de rol van 

de gebruiker in de huidige cultuur. 

 

http://www.tussentijds.org/wordpress/kunstenaars/ganzenheuvel-73 

 

 

SLAK Aanbiedingenlijst 

 

Bijna wekelijks op dinsdag wordt de aanbiedingenlijst bijgewerkt. U kunt hier terecht voor 

ons actuele atelieraanbod. Onderaan de pagina kunt u reageren via een contactformulier. 

http://www.slak.nl/slak/ruimte-aanbod/aanbiedingenlijst/  

 

 

SINTERKLAASKADO: Huurders SLAK 50% korting bij 

Jandergrouwnd 

Jandergrouwnd | Toneelgroep Oostpool en De Warme Winkel 

Toneelgroep Oostpool speelt van 5 t/m 8 december, samen met De 

Warme Winkel Jandergrouwnd in kringloopwinkel 2Switch in Arnhem. 

Toneelgroep Oostpool vindt dit een leuke gelegenheid om huurders van 

SLAK, een korting aan te bieden, bij aankoop van een toegangskaart.  

 

50% korting bij Jandergrouwnd 

Wil je van deze aanbieding gebruik maken? Ga dan naar 

 http://www.oostpool.nl/Voorstelling-70287-Jandergrouwnd.aspx  en 

bestel kaarten met de actiecode ‘SLAK’. Je betaalt di t/m do € 8,50,- i.p.v. €17 en vr + za € 

9,50 i.p.v. € 19,-  

Over Jandergrouwnd – Wodkakunst en Kringlooppoëzie 

De Warme Winkel en Toneelgroep Oostpool dompelen zich in de plaatselijke 

kringloopwinkel 2Switch onder in de illegale kunstscene van Moskou in de jaren ‘70 en ’80. In 

een speelse, geestige, maar zwaar bevochten voorstelling, nemen Toneelgroep Oostpool en 

De Warme Winkel u mee op zoek   naar de essentie en schoonheid van dit onderwerp. Met 

de spullen uit 2Switch stellen de spelers ter plekke hun kostuums en decor samen. 

De censuur was in het Rusland van de vorige eeuw de grote vijand, maar tevens de 

bestaansreden van de kunstenaars die in het geniep samenkwamen in klamme keldertjes en 

doorrookte keukens, waar ze tevergeefs hoopten op een publicatie in het buitenland. Na de 

Russische perestrojka verdwenen zij samen met hun werken van de aardbodem. 

Jandergrouwnd [fonetisch Russisch voor Underground] is een poging om de verlepte talenten 

aan de vergetelheid te onttrekken en stelt zich tevens de vraag wat kunst voor waarde heeft 

als het haar toeschouwers niet kan bereiken. Meer info op www.toneelgroepoostpool.nl 

http://www.tussentijds.org/wordpress/kunstenaars/ganzenheuvel-73
http://www.slak.nl/slak/ruimte-aanbod/aanbiedingenlijst/
http://www.oostpool.nl/Voorstelling-70287-Jandergrouwnd.aspx
http://www.toneelgroepoostpool.nl/


Woonruimte voor oudere kunstenaars 
Zelfstandig wonen en werken, ook als je oud wordt en hulp nodig hebt. 

 

Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar je als oudere kunstenaar kan blijven werken 

en gebruik kan maken van de zorg die instellingen kunnen bieden. 

 

Het bekendste voorbeeld van zo’n ‘veilige haven voor oudere kunstenaars’ is het Rosa 

Spierhuis in Laren, een woon-en werkcentrum voor oudere kunstenaars en wetenschappers. 

Het Huis heeft de officiële status van verzorgingshuis, maar met de bijzonder doelgroep van 

kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers.  

 

Er is een scala aan faciliteiten en ruimten die in een gewoon verzorgingshuis niet aanwezig 

zijn. Ateliers, muziekstudio’s, werkkamers, bibliotheken, een concertzaal en een 

tentoonstellingsruimte bieden extra mogelijkheden aan de bewoners. In deze ruimten biedt 

het Rosa Spier Huis een royale verscheidenheid aan culturele evenementen. Deze variëren 

van concerten, theatervoorstellingen tot tentoonstellingen. 

 

SLAK wil serieus onderzoeken of in Arnhem/Gelderland een moderne variant van het Rosa 

Spierhuis te ontwikkelen is. Uit de eerste 

gesprekken lijkt er een mogelijkheid te 

ontstaan om iets dergelijks in het centrum 

van Arnhem te realiseren.  

 

De vraag is nu of er voldoende behoefte is 

aan een dergelijk concept bij de doelgroep 

(iedereen die actief werkzaam is in de kunst 

en cultuur). Hierover zal binnenkort een 

mailing de deur uitgaan met een korte enquete.  

 

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het betaalbaar is - betaalbaar wonen en werken en de 

mogelijkheid om gebruik te maken van allerlei manieren van zorg. 

SLAK is ook op zoek naar mensen die hierover actief willen meedenken en zo samen vorm 

kunnen geven aan dit nieuwe concept. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij Arno de 

Blank, a.deblank@slak.nl. 

 

 

SLAK nu ook Twitter en Facebook 

 

SLAK is natuurlijk ook te vinden op Twitter en Facebook. 

Volg ons:  

mailto:a.deblank@slak.nl
https://twitter.com/SLAKAteliers
http://www.facebook.com/slak.atelierbeheer

