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Excursie Blokhuispoort Leeuwarden 

 
10 maart ging SLAK mee op excursie naar de Blokhuispoort in 

Leeuwarden. De excursie werd georganiseerd door partner BOEi 

en had als doel om inspiratie en kennis op te doen voor de 

Koepelgevangenis in Arnhem. Verschillende vastgoedpartijen, 

ambtenaren, initiatiefnemers en andere belanghebbenden 

waren aanwezig in Leeuwarden. 

De Blokhuispoort geldt als een inspiratiebron voor de mogelijk 

toekomstige invulling van de Koepelgevangenis in 

Arnhem. SLAK wil in samenwerking met BOEi van 

de Koepel een bruisende plek maken voor alle 

culturele disciplines: modeontwerpers, muzikanten, beeldend 

kunstenaars, schrijvers, theatermakers, vormgevers, 

ambachtslieden en andere creatief ondernemers. 

 

Bron foto’s: BOEi/Jan van Dalen fotografie 

 

 

De week van de Autonome Kunst en Muziek 

Van 21 tot en met 28 maart organiseert 

kunstenaarsinitiatief  WHITE SUIT 

PROJECTIONS in Nijmegen  “De Week 

van de Autonome Kunst en Muziek”.  

 

Een week met een expositie van 

hedendaagse autonome kunst, artist 

talks en masterclasses, 

improvisatiesessies, film, performance, 

muziek en ruimte voor ontmoeting en 

uitwisseling.   

 

 

Deze keer zijn kunstenaars uitgenodigd die interactie en het kunstenaarschap in hun werk actief en 

direct een rol laten spelen. Er zijn nieuwe werken te zien van Ben Manusama, Petra de Vries, Jan 

 



Adriaans, Witte Wartena, Marjoke van de Plassche, Barry van der Rijt, Isolde Venrooy, Ada Dispa, 

Eibert Jonker en Danielle Papenborg.  

 

De opening is op vrijdagavond 24 maart om 19.00 uur. Op het programma staat ondere andere een 

optreden van singer- songwriter Achterdochtig, een lezing met filmvoorstelling van Jan Adriaans, een 

presentatie door initiator Danielle Papenborg en een set door de Hongaarse DJ Feryne en VJ Linda 

van Sommeren. 

 

Meer informatie over het programma en de openingstijden: 

White Suit Projections 

Locatie: Veldstraat 4 Nijmegen 

 

 

With the Group Show 
 

Zaterdag 4 maart vond in het Elektrum de 

opening plaats van With the Group Show, een 

expositie waarin nieuwe werken worden 

getoond van een aantal beeldend kunstenaars 

die een atelier huren bij SLAK. 

 

Deelnemende kunstenaars: 

 

• Geovanini Morais Barros 

• Marielle van Meel 

• Michiel Nijkamp 

• Miranda Anderson 

• Renneke van der Linden 

• Zep Pietersen 

 

De groepsexpositie is nog te zien tot en met 

zondag 26 maart, dus neem nog snel een kijkje 

op zaterdag 25 of zondag 26 maart tussen 

14.00 en 18.00 uur. 

 

Locatie: de museumruimte van het Elektrum  

Klingelbeekseweg 45 Arnhem 

 

 

 

 

 

 

https://whitesuitprojections.wordpress.com/


Nieuwe gebouwen Arnhems Buiten 
 

SLAK heeft sinds kort twee nieuwe gebouwen in 

beheer op Arnhems Buiten. (het voormalige 

Kematerrein) Het gaat om de gebouwen H29 en 

H40 op het Oosterbeekse gedeelte van 

kantorenpark de Hes. 

 

Op de begane grond van gebouw H29 heeft de 

Renkumse kunststichting Scarabee een nieuw 

onderkomen gevonden. Scarabee organiseert 

exposities en activiteiten.  

 

De eerste verdieping van gebouw H29 huisvest DBKV, de docentenopleiding van ArtEZ. 

 

In gebouw H40 zijn nog verschillende atelierruimtes beschikbaar. Interesse? 

Meld je dan aan voor een bezichtiging via de aanbiedingenlijst. 
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