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Nieuw bij SLAK: Wezenlaan 71 Nijmegen 

 

 
 

Stichting Atelierbeheer SLAK is zeer verheugd te kunnen melden dat we sinds begin januari het 

voormalige hoofdkantoor van woningbouwcorporatie Talis in beheer hebben. In dit gebouw is plaats 

voor circa 25 kunstenaars en enkele culturele organisaties.  

 

Het gebouw biedt onder andere onderdak aan de kunstenaars uit de voormalige Kristalisschool in 

Meijhorst en de voormalige SSN drukkerij in Nijmegen Oost. In februari wordt het pand verder 

opgevuld met ateliers. Daarna zal er een galerie of projectruimte worden geopend. Hiermee wordt 

het gebouw niet alleen een prachtig ateliergebouw voor kunstenaars maar ook een nieuwe culturele 

ontmoetingsplaats in Nijmegen. 

 

Nieuw pand: Rappardstraat 30 Arnhem 

Luchtkasteel 

Sinds kort heeft SLAK het voormalige wijkcentrum Klarendal 

in beheer. Het pand is eigendom van Rijnstad, in afwachting 

van een nieuwe bestemming beheert SLAK het gebouw en 

geeft het een tijdelijke culturele invulling.  

Naast een aantal ateliers is hier Luchtkasteel geland. 

Luchtkasteel is een laagdrempelig onafhankelijk kunstplatform 

met een jonge ballotage, hiermee zijn zij in staat om ook een 

andere groep kunstenaars te laten exposeren. 



Luchtkasteel vindt dat zowel de kunstenaars als de 

muzikanten in Arnhem en omstreken meer “exposure” 

verdienen. En dat Arnhem cultureel sterker op de kaart 

kan worden gezet. Ook zijn zij van mening dat de 

nieuwe generatie creatieven zijn eigen kaders hoort te 
scheppen.  

Luchtkasteel biedt de mogelijkheid aan jong talent om 

op een spannende manier te exposeren. Ook bieden zij 

uitdagende experimenten aan in combinatie met 

samenwerkingsverbanden. Dit doen zij om het huidige 

kunstklimaat te verrijken, op een jonge frisse manier, en 

jong talent een kans te geven om zichzelf te laten zien. Hun uiteindelijke doel is om het kunstklimaat 

in Arnhem zo jong en sterk te maken  dat de kunstenaars hier blijven en zich hier ook willen 

vestigen. Luchtkasteel is donderdag en vrijdag geopend.  
Website Luchtkasteel 

Facebook Luchtkasteel 

 

Nieuw bij Tussentijds: POPOP 

In Nijmegen heeft SLAK sinds eind december een nieuw 

winkelpand van enkele duizenden vierkante meters in 

beheer genomen. Hier opende op 6 februari de nieuwste 

loot van de Tussentijdswinkelpanden.  

Aan de Weurtseweg 108 zijn verschillende pop-up-shops-

in-shops gerealiseerd. Je kunt daar terecht voor 

onder andere exposities,  zelfgemaakte meubels en 

kamerplanten met een verleden.   

Laat je verrassen en kom langs. Meer informatie over POPOP 

Als je dan toch op de Weurtseweg bent, loop dan even 100 meter door naar huisnummer 76. Daar 

zit Cultuurhuis van de Stad. Op dit moment exposeert Christina Ferfers in het Cultuurhuis.  

Klik hier voor meer info en openingstijden. 
 

 

Onderzoek Doornroosje 

 
Na het gereedkomen van de nieuwbouw bij het station kwam er 

een oude cultuurtempel vrij in Nijmegen. 

 

SLAK onderzoekt momenteel met verschillende partijen uit de 

Nijmeegse popscene of dit icoon behouden kan blijven voor de 

Popcultuur in Nederland. SLAK ziet in het gebouw goede 

mogelijkheden om een combinatie van (opname)studio’s 

kantoren, oefenruimten en projectruimte te realiseren.  

 

Gedurende het onderzoek heeft SLAK het gebouw al tijdelijk in 

beheer genomen, momenteel wordt hier de nieuwe plaat van De Staat gemaakt. 

De Staat is een van de partijen die mogelijk permanent worden gevestigd in het oude Roosje. 

http://www.luchtkasteel.org/
https://www.facebook.com/pages/Luchtkasteel/463850550347328?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Popop/797970226942071?fref=ts
http://cultuurhuisvandestad.nl/


Afscheid van diverse gebouwen in Nijmegen 

 
Op 1 februari werd de voormalige SSN drukkerij  -  ook wel bekend als Cultuur in Oost - 

opgeleverd aan de eigenaar. Na 11 jaar verdwijnt er een mooi atelierpand waarin bekende 

culturele initiatieven zoals de Wintertuin en Big Mouth gevestigd waren. Met weemoed 

zullen we terugdenken aan al het moois dat op deze bijzondere plek is ontstaan.  

 

Ook in de Meijhorst moet een atelierpand plaats maken voor andere initiatieven. 

Daar sluiten we de voormalige Kristalisschool na een beheer van bijna 5 jaar. Gelukkig 

hebben we alle kunstenaars en culturele organisaties uit deze twee gebouwen een goede 

vervangende ruimte kunnen aanbieden in onder andere het voormalige kantoor van Talis 
 

 

Kunstenaarsstad Bredevoort  

Uitnodiging excursie Bredevoort 23 maart 2015 
 

In de Achterhoek ligt het mooie historische Bredevoort. 

Deze kleine stad is al sinds jaar en dag bekend als boekenstad 

en biedt naast boekenwinkels steeds meer vestigingsruimte 

voor kunstenaars.  

 

Eind 2014 hield SLAK een enquête om de interesse te peilen 

onder kunstenaars om zich permanent te vestigen in deze 

stad. SLAK ziet kansen om van Bredevoort een 

kunstenaarsstad te maken midden in de natuur. 

 

Uit de enquête bleek onder andere dat er tientallen kunstenaars zijn die serieus willen overwegen 

om in Bredevoort te komen wonen en deel uit te maken van deze kunstenaarsstad.  

 

Als vervolg op de enquête organiseert SLAK in samenwerking met de gemeente en diverse 

belanghebbenden in Bredevoort een kennismaking met Bredevoort en de (leegstaande) gebouwen die 

mogelijke kunnen worden getransformeerd tot ateliers, expositieruimten, kunst- en 

ambachtswinkels.  

 

Woningen voor kunstenaars in De Veste 
 

De excursie door Bredevoort eindigt met een bezoek aan gebouw De Veste. 

In dit appartementencomplex zijn vanaf  voorjaar 2015 al 6 tot 8 appartementen te huur voor 

kunstenaars.  

 

Mocht je interesse hebben in een appartement, dan horen we dat graag via algemeen@slak.nl.  

Zodra de prijzen en oppervlakte bekend zijn, wordt je hiervan op de hoogte gesteld.  

 

De excursie begint 23 maart om 13:30  

aanmelden kan via algemeen@slak.nl 

 

Meer info over Bredevoort. 

 

 

 

 

 

mailto:algemeen@slak.nl
mailto:algemeen@slak.nl
http://www.slak.nl/kunstenaarsstad-bredevoort/


 

SLAK atelieraanbod 

Uitgelicht: Vijverlaan 100 Arnhem 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar vanaf 1 maart: 

In dit bijzondere gebouwtje bevind zich een individueel atelier van 50m2 

Prachtige lichtinval. 

Dit atelier is permanent te huur. 

Huur € 295,00 overige kosten op eigen naam. 

Bij interesse kun je reageren via de aanbiedingenlijst. 

Tevens vind je daar het overige atelieraanbod. 

 

 

Twitter  Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl 

 

http://www.slak.nl/aanbiedingenlijst/
http://twitter.com/SLAKAteliers
http://www.facebook.com/slak.atelierbeheer
http://www.slak.nl/

