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Verjaardag  SLAK 

Op 12 oktober vierde SLAK haar 47e verjaardag!  

We blijven ons onverminderd inzetten voor onze doelgroep en leggen nog meer verbindingen met 

andere organisaties. Naast kansen hebben we ook te maken met subsidies die onder druk staan en 

onzekere projecten.  

 

 

 

 

 

 

Wanneer je al 47 jaar betaalbare ruimtes aan kunstenaars en organisaties biedt kun je wel tegen een 

stootje. We gaan dan ook vol goede moed op naar het 50 jarig jubileum van SLAK! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inschrijfgeld / kandidatenbijdrage vanaf 2013 ook voor huurders 
 

SLAK ziet zich genoodzaakt door op handen zijnde bezuinigingen en oplopende kosten huurders 

vanaf 2013 jaarlijks de kandidatenbijdrage in rekening te brengen. De huidige situatie, waarbij men 

alleen deze bijdrage betaalde totdat men ging huren, is niet langer hanteerbaar. 

 

Vanaf januari aanstaande kunnen kandidaten en huurders een factuur van €20,- per jaar tegemoet 

zien. 

Wanneer deze bijdrage niet wordt betaald zal, net als bij de kandidaten, de inschrijving zes weken na 

de verzending van de factuur worden stopgezet. Bestaande huurovereenkomsten blijven uiteraard 

van kracht. 

 

Bij vergelijkbare organisaties werden de inschrijfgelden altijd al in rekening gebracht. 

 

 

Open Atelierdagen Krayenhoff 
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SLAK Artists in Residence feestelijk geopend 
 

Op 11 oktober heeft wethouder Michiel van Wessem het nieuwe gastatelier aan de Spijkerstraat 19 

in Arnhem feestelijk geopend. 

Het gastenatelier wil een podium bieden aan buitenlandse kunstenaars in Arnhem, de stad Arnhem 

promoten en Arnhemse kunstenaars middels uitwisselingsprogramma’s een podium in het buitenland 

bieden.  

 

Daarnaast is het de bedoeling  om 

culturele organisaties in de stad 

faciliteiten te bieden waardoor zij 

meer mogelijkheden krijgen om 

buitenlandse kunstenaars en/of 

docenten uit te nodigen en onder 

dak te brengen. Dit bevordert het 

culturele klimaat in de stad. 

 

 

Het programma bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

- Een AIR voor binnenlandse 

kunstenaars i.s.m. het 

Mondriaanfonds 

Elk jaar selecteert het Mondriaanfonds een 5 tal AIR locaties waar Nederlandse kunstenaars 

een aanvraag voor kunnen indienen. De doelstelling van het programma is om het netwerk 

van de kunstenaar en zijn vaardigheden te verbeteren. SLAK heeft zich aangemeld voor 2014.  



 

- Een uitwisselingsprogramma met Wuhan, China. 

Het is de bedoeling om jaarlijks een kunstenaar uit Wuhan in Arnhem een gesponsord 

verblijf in de AIR aan te bieden, afgerond met een presentatie. 

Onderzocht wordt of ook jaarlijks een Arnhemse kunstenaar in Wuhan terecht kan. 

(Naast Wuhan wordt ook overwogen om een uitwisseling met Istanbul op te zetten).  

 

- Scouts die interessante kunstenaars kunnen uitnodigen en aanvragen kunnen selecteren. Het 

betreft in principe alle kunstdisciplines.  We adverteren onze AIR via de bekende kanalen  

zoals Trans Artists en Resartis. Aanvragen voor een residency zullen beoordeeld worden 

door een scout, een deskundige in de betreffende discipline met een internationaal netwerk. 

Scouts kunnen interessante kunstenaars ook uitnodigen om in Arnhem te komen wonen en 

werken. 

 

- Mogelijkheden voor de kunstinstellingen om gebruik te maken van het gastenatelier. 

Hiervoor hebben we contact met o.a. ARTEZ (gastdocenten), MMKA, Plaatsmaken, 

Oostpool en bronsgieterij de Olifant in Nijmegen. 

 

De AIR is te huur voor een periode van minimaal een maand en maximaal twee maanden. De 

bedoeling is om een gedifferentieerde bezetting te hebben, verdeeld over  verschillende disciplines. 

(beeldende kunst, vormgeving/mode, muziek, theater en literatuur ).  

 

Minimaal een maal per jaar is de AIR beschikbaar voor het uitwisselingsprogramma. 

Culturele organisaties kunnen 

aanvragen indienen voor een of twee 

maanden. De aanvraag wordt dan op 

dezelfde wijze beoordeelt als 

particuliere aanvragen. Daarnaast is 

het mogelijk om een aanvraag in te 

dienen voor een periode korter dan 

een maand. Deze aanvragen zullen 

beoordeeld worden op basis van  

beschikbaarheid. Reguliere aanvragen 

gaan voor. 

 

Naast een ( bescheiden) huur vragen 

we de kunstenaar om op de een of 

andere manier de stad te laten delen 

in zijn of haar aanwezigheid. Dat kan 

middels een korte expo of 

presentatie  (SLAK werkt hierbij samen met diverse presentatieplekken), een gastles of lezing, korte 

uitvoering, etc. 

Aanvragen zullen ook daarop geselecteerd worden. 

 

Zodra het uitwisselingsprogramma opgezet is zullen we in de Nieuwsbrief hierover berichten. Het 

wordt dan mogelijk om je aan te melden voor een AIR in de stad waarmee we  een 

uitwisselingsprogramma hebben.    

Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met de begeleiding van de 

buitenlandse kunstenaars. (aanmelden: a.deblank@slak.nl) 

 


