
 

 
 

 

  

 

 

Nieuwsbrief SLAK oktober 2016 

 

  

Boekpresentatie van SLAK op Code Rood!  
 

Op zaterdag 29 oktober presenteert SLAK ter ere van haar vijftigjarige bestaan een fotoboek met 

foto’s van en teksten over geliefde SLAK atelierpanden. U bent als huurder of relatie van SLAK van 

harte welkom om het boek gratis op te halen.  

 

Na 29 oktober is het boek voor € 10,- te koop in boekhandels Hijman Ongerijmd (Arnhem), Het 

Colofon (Arnhem), WALTER (Arnhem) en Dekker vd Vegt (Nijmegen). Het boek is mede tot stand 

gekomen dankzij steun van Gemeente Arnhem, Hijman Ongerijmd, Wij Zijn Nijmegen en ArtEZ 

Hogeschool voor de Kunsten.  

 

De presentatie van het jubileumboek van SLAK is een programmaonderdeel van Code Rood op 

Buitenplaats Koningsweg: 

 

15:00 uur  inloop bij Garage Royal 

15:15 uur  algemene opening Code Rood in Garage Royal 

15:30 uur  presentatie jubileumboek in Gebouw 26 

16:00 uur  afhalen jubileumboek en borrel bij Gebouw 26 

 

Locatie: Buitenplaats Koningsweg 

Koningsweg 23a, Arnhem 

 

Tip: kom met de bus! Vanaf de voorkant van station Arnhem Centraal vertrekt elk half uur bus 9 

richting Schaarsbergen naar de Koningsweg (neem bijvoorbeeld de bus van 14:20 uur, dan bent u 

mooi op tijd voor de opening). De busrit duurt 25 minuten. Vanaf de bushalte is het slechts een paar 

minuten lopen naar Buitenplaats Koningsweg.  

 

Met de auto is Buitenplaats Koningsweg voor mensen van buiten Arnhem het gemakkelijkst 

bereikbaar vanaf de A50, afslag 21 Schaarsbergen. Volg na de afslag de borden richting Schaarsbergen. 

Na 4 km bevindt Buitenplaats Koningsweg zich aan uw rechterhand.  

 

Vanuit Arnhem rijdt u met de auto het makkelijkst via de Schelmseweg. Vanaf de Schelmseweg neemt 

u afslag Deelenseweg. Na 3,5 km komt u aan bij de kruising met de Koningsweg. Sla linksaf en na 1 

km bevindt Buitenplaats Koningsweg zich aan uw rechterhand.  

 

U kunt natuurlijk ook met de (OV-)fiets komen. Deze prachtige rit door de bossen boven Arnhem 

duurt ongeveer een half uur. 

 

 

https://coderood.co/


 

Beroeps Organisatie Kunstenaars 
 

BOK staat voor Beroeps Organisatie Kunstenaars. BOK is een stichting zonder winstoogmerk en 

behartigt de belangen voor professionele beeldend kunstenaars werkzaam in Nederland of net over 

de grens. BOK initieert in samenwerking met andere partijen exposities en kunstopdrachten voor 

haar leden. Ook kunstopdrachten van derden worden via de website en nieuwsbrief van BOK onder 

de aandacht gebracht. 

 

BOK helpt haar leden daarnaast met zakelijke diensten voor kunstenaars. Zoals bijvoorbeeld 

transport- en expositieverzekeringen, een juridische helpdesk, contractvoorbeelden en 

leveringsvoorwaarden. Daarnaast lobbyt BOK in Den Haag. BOK heeft regelmatig contact met 

Kamerleden om de positie van kunstenaars te verbeteren (o.a. zzp-positie / btw-tarief), zodat BOK-

leden zich volledig kunnen concentreren op hun werk, de kunst. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief 

van BOK via www.boknet.nl/contact.  

 

Het lidmaatschap van BOK kost 50 euro per jaar en eenmalig 19 euro inschrijfkosten. Eenmalige 

actie: als nieuw lid kunt u op het aanmeldformulier aangeven of u door SLAK bent geattendeerd op 

BOK, u krijgt dan voor 1 maart uw inschrijfkosten teruggestort! Lid worden kan via het 

aanmeldformulier op de website van BOK: www.boknet.nl 
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