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Veldstraat 4
Sinds het vroege voorjaar van 2016 heeft SLAK verschillende culturele
initiatieven en kunstenaars weten te huisvesten in een voormalige
praktijkschool aan de Veldstraat in Nijmegen.
De gebruikers van het ateliergebouw weten elkaar goed te vinden:
initiatieven zoals Het Eerste Uur, WHITE SUIT PRODUCTIONS en More
Or Less Design bundelen hun krachten en organiseren exposities, open
studio’s, discussies, performances en optredens.
Ugenda publiceerde hierover een online artikel.
Neem ook zeker een kijkje op de Facebookpagina van ateliercollectief
Veldstraat 4.
Foto’s: Garage Ruimte
Artist run space
(tijdelijke) expositieruimte voor actuele hedendaagse kunst en experimentele
muziek.
Een initiatief van kunstenaarsinitiatief WHITE SUIT PROJECTIONS
Daniëlle Papenborg
Op de eerste foto zie je Daniëlle Brans tijdens haar performance "Piñata".
Op de tweede foto tekeningen van Maaike Jaspers (van Het Eerste Uur) en schilderijen van Simone Albers.
De muziekopstelling is van de Nijmeegse band Mummy's a Tree.

Platform website
SLAK-panden zijn vaak plekken waar interessante activiteiten plaatsvinden: denk bijvoorbeeld aan
performances, workshops, theatervoorstellingen, exposities en experimenten. SLAK zou deze activiteiten graag
meer zichtbaar maken.
Op 29 oktober presenteerde SLAK daarom een nieuw onderdeel van haar website: een platform voor kunsten cultuurmakers uit Gelderland. Huurders en gebruikers van SLAK-panden kunnen zichzelf én hun
kunstzinnige activiteiten aankondigen op het platform.
Door middel van een persoonlijk profiel kunnen deelnemers algemene informatie over hun werk vermelden en
agendapunten plaatsen. De culturele activiteiten en evenementen kunnen vervolgens gedeeld worden via
Facebook.
Meld u nu gratis aan via http://www.slak.nl/platform/.

Expositie Elektrum
Een groep van zes kunstenaars uit Nijmegen, Apeldoorn en Arnhem organiseren in maart een expositie in het
Elektrum in Arnhem. Voor deze expositie zijn zij op zoek naar kunstenaars die hun expositie kunnen
versterken.
Met name beeldend kunstenaars die tekenkunst, schilderkunst en beeldhouwen als discipline hebben zijn
welkom zich te melden. Bent u geïnteresseerd om aan te haken? Stuur dan een mailtje naar Geovanini Morais
Barros via mailgeovanini@gmail.com.

Onderhoudstips voor de winter
Nu de winter langzamerhand haar intrede doet volgen hieronder wat nuttige tips om ervoor te zorgen dat u
niet in de kou komt te zitten of te maken krijgt met zware lekkages.

Verwarming
Wanneer u centrale verwarming heeft is het belangrijk om de ketel op druk te houden, dit betekent dat de
ketel op tijd bijgevuld dient te worden.
Wanneer er ongebruikte ruimtes in een pand zijn waar de radiatoren staan te loeien is het aan te bevelen om
deze op de antivriesstand te draaien. De antivriesstand op thermostaatknoppen is aangeven met een ster of
sneeuwvlok. Voor gewone radiatorknoppen geldt dat u ze volledig moet dichtdraaien en dan een klein beetje
open. Hiermee voorkomt u bevroren leidingen en onnodig gasverbruik.

(Buiten)kranen
Heeft u (buiten)kranen of waterleidingen die in ruimtes zitten waar het kan vriezen? Zorg dan dat de leiding
hiernaartoe afgesloten is en de kraan openstaat. Zo voorkomt u bevroren leidingen en lekkages.

Lekkages
In de herfst en de winter komen er vaak lekkages voor. Dit kan te maken hebben met stormen, regen,
bevriezingen en bladeren. Vooral blad van bomen verdient aandacht omdat deze veel lekkages veroorzaken die
vaak zeer goed te voorkomen zijn. Als u in een pand naast een boom of een bos huurt en de mogelijkheid heeft
dakgoten of het dak schoon te maken, dan is dat aan te raden. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor!

Noodnummer
Bij een zeer dringend reparatieverzoek zoals een gesprongen waterleiding, zware daklekkage of een ernstig cv
probleem kunt u buiten kantooruren en tijdens de kerstvakantie contact opnemen via ons noodnummer 0263705233. Indien u hiervan gebruik maakt om meldingen te doen die niet vallen onder de genoemde
noodgevallen dan kunnen de kosten op u worden verhaald.

SLAK is van 23 december tot 2 januari gesloten.
Uiteraard is het noodnummer gedurende deze periode wel bereikbaar: 026-3705233.

Namens alle SLAK medewerkers fijne feestdagen en een inspirerend 2017 gewenst!
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