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Artist in Residence 
 

Sinds deze zomer heeft SLAK een nieuwe locatie als gastatelier. Deze Artist in Residence geeft 

(inter)nationale kunstenaars de kans om voor een korte periode te wonen en werken in Arnhem. 

Op de bovenste verdieping van een pand aan de Weerdjesstraat 8 heeft SLAK een prachtig lichte 

ruimte die heel geschikt is om te gebruiken als woon-werkruimte. Het gebouw wordt gedeeld met 

Circa…Dit, die in de overige ruimtes exposities, voorstellingen en discussieavonden organiseert.  

 

 
 

Het gemeubileerde gastatelier beschikt over eigen voorzieningen zoals een keuken en badkamer en 

kost 600 euro per maand (inclusief GWL, schoonmaak en WIFI). Vanaf eind september is de Artist in 

Residence weer beschikbaar. Ben of ken jij een (binnen- of buitenlandse) kunstenaar die wel een 

aantal maanden zou willen werken in Arnhem? Stuur dan een mailtje naar algemeen@slak.nl.   

 

 

Meinerswijk 
 

SLAK krijgt binnenkort de oude steenfabriek in Meinerswijk in beheer. Met minimale aanpassingen 

worden de oude vlamovens van het gebouw geschikt gemaakt om te gebruiken als 

buitenwerkplaatsen. Ook behoort de inrichting van een verwarmde ruimte die gemeenschappelijk 

gedeeld kan worden tot het plan. Er wordt tevens gezorgd voor water- en elektrapunten. Daarnaast 

zullen de werkplaatsen uiteraard veilig afgesloten kunnen worden.  

 

Om dit mooie project te laten slagen is SLAK op zoek naar geïnteresseerde beeldhouwers en andere 

bouwers met lef! Zie je het zitten om onverwarmd half binnen / half buiten te werken? Neem dan 

contact op met SLAK via algemeen@slak.nl. 
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Vooraankondiging jubileumviering 
 

Het jaar 2016 staat voor SLAK in het teken van haar vijftigjarige bestaan. Ter ere van dit jubileum 

brengt SLAK een boek uit met foto’s van verschillende atelierpanden. De foto’s zijn gemaakt door 

fotograaf Ivonne Zijp. Corine van der Wal, een van de initiatiefnemers van boekwinkel WALTER aan 

de Spijkerstraat in Arnhem, heeft het boek voor SLAK ontworpen. 

 

Op zaterdagmiddag 29 oktober, tijdens Code Rood op Buitenplaats Koningsweg, presenteert SLAK 

het jubileumboek aan haar huurders en relaties, met aansluitend een feestelijke borrel. Huurders en 

gebruikers van SLAK-panden zijn die dag van harte welkom om het fotoboek gratis af te halen en te 

proosten op de verjaardag van SLAK. Zet dit evenement dus alvast in je agenda! 

 

 

Combinatietentoonstelling 
 

Wil jij ook graag een tentoonstelling opzetten met andere kunstenaars? Een 

Apeldoornse huurder van SLAK is op zoek naar kunstenaars om samen een 

expositie mee op te zetten. De locatie is al geregeld: in Arnhem heeft SLAK het 

voormalige congresgebouw het Elektrum in haar beheer. Het gebouw beschikt over 

een prachtige ruimte die erg geschikt is voor exposities.  

 

Ben je geïnteresseerd om samen met hem een expositie op te zetten in het 

Elektrum? Neem dan contact op met Pim Coenen via p.coenen@slak.nl 

 

 

Made in Arnhem 
 

Al langere tijd bestaat in Arnhem het label 'Made 

in Arnhem'. Sinds kort is SLAK ook aangesloten 

bij het label. De initiatiefnemers van Made in 

Arnhem zijn op zoek naar trotse verhalen van 

makers uit de creatieve hoek. Verhalen die iets 

zeggen over de creatieve identiteit van de stad 

Arnhem.  

 

Heb jij een sprekend verhaal over Arnhem of maak je werk dat de identiteit van Arnhem typeert? Bij 

Made in Arnhem worden ze graag op de hoogte gehouden. Ook is het mogelijk om kosteloos 

gebruik te maken van het label via http://www.madeinarnhem.nl/doe-mee/inhaken/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.coenen@slak.nl
http://www.madeinarnhem.nl/doe-mee/inhaken/


 

 

100 jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design  

 
 

 
 

 

In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl is ontstaan. Nederland zal 

volgend jaar dan ook in het teken staan van alles wat uit deze stroming is voortgekomen: van 

Mondriaan tot Dutch Design. Het Kröller-Müller Museum in Otterlo, Villa Mondriaan in Winterswijk 

en Stadsmuseum Harderwijk zullen er uitgebreid aandacht aan besteden. Ook Arnhem sluit zich met 

grote en kleinere evenementen inhoudelijk aan bij 100 jaar De Stijl. Zo zal Museum Arnhem een 

tentoonstelling inrichten over dit thema.  

 

SLAK weet dat veel kunstenaars zich nog steeds laten inspireren door o.a. De Stijl, Theo van 

Doesburg en Piet Mondriaan. En natuurlijk speelt Dutch Design nog altijd een grote rol onder 

ontwerpers. Voel je je hierdoor aangesproken als kunstenaar of ontwerper en lijkt het je wat om 

gezamenlijk een klein project op te starten dat aansluit op het themajaar 100 jaar De Stijl? Neem dan 

contact op met Pim Coenen via p.coenen@slak.nl. 
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