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SLAK panden en huurders in beeld 

De komende tijd gaat Marieke Overbeek voor SLAK inventariseren wat er zoal in de panden 

gebeurt. Wie wonen en werken er en wat wordt er allemaal georganiseerd? 

De activiteiten die in de panden plaatsvinden worden op de SLAK website vermeld. 

Voor huurders uit Arnhem is Marieke misschien wel bekend uit het straatbeeld. 

Ze heeft een grote oranje rugzak en een longboard onder haar voet. 

Binnenkort ontvangen huurders bericht wanneer Marieke langs zal komen. 

Ze zal diverse vragen stellen en foto’s maken om een goed beeld te verkrijgen. 

 

 

Cultuurhuis van de Stad 

Cultuurhuis van de Stad is inmiddels verhuisd naar de 

Krekelstraat 8 in Nijmegen. In de voormalige aula van deze 

school gaat Cultuurhuis van de Stad door met het 

organiseren van exposities van Nijmeegse Kunstenaars.  

 

Dit is de vierde plek waar Cultuurhuis van de Stad haar 

deuren gaat openen. Begonnen in 2009 in de voormalige 

showroom van het welbekende Nijmeegse bedrijf "Van der 

Stad", op de plek waar nu de nieuwe stadsbrug ligt. Daarna 

een jaar (2011) in het voormalige Weeshuis de Kroon aan het Gebroeders van Limburgplein en 

vervolgens iets meer dan drie jaar aan de Weurtseweg.  

 

In de zomer opent Cultuurhuis van de stad haar deuren op de nieuwe locatie. 

http://cultuurhuisvandestad.nl/  

 

 

 

 

 

http://cultuurhuisvandestad.nl/


 

Appartementen Bredevoort 

 

Op 24 maart liepen we met groep van circa 25 belangstellenden 

door het mooie Bredevoort.  

De rondgang eindigde in appartementencomplex De Veste. In dit 

gebouw werden 8 appartementen bekeken. Deze appartementen 

kunnen vanaf heden via SLAK worden verhuurd aan kunstenaars. 

Op onze site staan de huurprijzen en zijn de plattegronden 

beschikbaar. Het eerste appartement is in principe al verhuurd.  

 

 

 

 

Belangstellenden kunnen op onze site het aanbod 

bekijken en hierop reageren. 

 

 

SLAK AIR  

Expositie SLAK AIR  

29 mei 18.00 uur 

Spijkerstraat 19 Arnhem 

 

De Turkse kunstenares Esra Sağlık 

nodigt u uit voor de presentatie 

van het werk dat zij maakte tijdens 

haar residentie in Arnhem (18-29 

mei) in het gastatelier/ AIR van 

Stichting SLAK en in Productiehuis 

Plaatsmaken. 

 

De residentie werd gesteund door 

de Turkish Cultural Foundation. 

http://www.slak.nl/aanbiedingenlijst/


 

 

 

SLAK 50 jaar! 

In oktober van dit jaar viert SLAK haar 50e verjaardag. We willen dit zeker niet ongemerkt voorbij 

laten gaan en zijn druk bezig met de voorbereidingen. Een belangrijke doelstelling daarbij is het 

zichtbaar maken van het belang van ateliers voor de omgeving (stad,wijk).  

We starten daarom in oktober met een serie workshops in onze panden. Workshops in alle 

disciplines in een groot aantal panden in  Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, deelname is gratis. Voor 

de kunstenaars die de workshops geven is een redelijke vergoeding beschikbaar.   

 

De aanmeldingen voor het geven van workshops komen nog binnen en het lijkt erop dat er straks 

een groot en divers aanbod van workshops ligt.  

 

 

SLAK Atelieraanbod 

Bekijk het actuele atelieraanbod op: http://www.slak.nl/aanbiedingenlijst/ 
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