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Project KKN loopt vast 
 

Afgelopen maandag heeft SLAK de huurders van Kamp Koningsweg Noord tijdens een bijeenkomst 

ingelicht omtrent de voortgang. 

Zeer recent heeft Portaal (één van de drie partijen die de sociale huurwoningen zou realiseren) 

aangekondigd zich uit het project terug te trekken. 

 

SLAK betreurt dit besluit en wil de mogelijkheid krijgen te onderzoeken of met andere partijen het 

project alsnog gerealiseerd kan worden. 

De komende weken zal hierover meer duidelijkheid moeten ontstaan. 

 

SLAK hecht veel belang aan het voortzetten van het project omdat de behoefte aan atelierwoningen 

erg groot is. 

In het plan worden 34 atelierwoningen binnen de sociale huurgrens gerealiseerd. 

Momenteel biedt SLAK al tijdelijke woon- en werkruimte aan op het terrein, dat inmiddels een 

culturele enclave is geworden. 

 

 

Collectief Derde Wal verhuist naar Waalbandijk 22 (voormalig Klein Berlijn) 

culturele hotspot 
 

Sinds begin 2010 huisvestte het voormalige Benzopand op de Derde Walstraat 

in Nijmegen het Collectief Derde Wal. De afgelopen 2,5 jaar hebben zij veel 

bijzondere exposities en evenementen georganiseerd. Het collectief dat een 

naam heef gevestigd onder jonge kunstenaars is onlangs verhuisd.  Derde Wal is 

vanaf heden gevestigd op de Waalbandijk 22. Wees welkom en kom kijken! 

Facebook 

Naast een nieuw pand is er ook een nieuwe site: Collectief Derde Wal 

 

 

Vooraankondiging 

Het Geluid van Stilte, Muziektheater door BOT 
 

SLAK maakt vele culturele producties mogelijk op bijzondere plaatsen. Er zijn theaterzaaltjes 

ingericht in leegstaande scholen (bijvoorbeeld Krekelstraat 8 in Nijmegen) poëzie in kassen (Lent) 

locatietheatervoorstellingen op militaire complexen (Koningsweg),exposities in kantoren (Trans 6 in 

Arnhem) voordrachten en optredens in Winkels (Tussentijds) en nog veel meer.  

 

SLAK ondersteunt dan ook van harte de nieuwe locatietheatervoorstelling van muziektheatergroep 

BOT. In de reeks Het geluid van produceert Productiehuis Oost Nederland verschillende 

voorstellingen op bijzondere locaties. In December doen ze de Walburgiskerk aan- de oudste kerk 

van Arnhem- met Het geluid van Stilte Kakofonie in de Kerk. 

12-13-14-15 December Meer informatie  

https://www.facebook.com/#!/collectief.derdewal?fref=ts
http://derdewal.nl/
http://www.tussentijds.org/
http://www.hetgeluidvan.nl/voorstellingen/het-geluid-van-stilte/


 

Hideous (wo)men: 2 kaarten voor de prijs van 1 voor huurders van SLAK 

Dinsdag 5, woensdag 6 of donderdag 7 november Huis Oostpool Arnhem 

Hideous (wo)men is een experimentele soap over de zelfloze mens. 

Iedereen denkt dat zijn of haar leven door middel van keuzes tot 

stand is gebracht. Maar wat als dat wat we ík willen noemen niet 

bestaat? Hideous (wo)men is, net als BIMBO en Small World, 
onderdeel van de serie Visual Statements. 

Boogaerdt en Van der Schoot maken beeldend, brutaal en 

bewegelijk theater over de worsteling van de mens met de wereld 

van vandaag. Ze wilden al geruime tijd een voorstelling maken met 

Susanne Kennedy, die in haar voorstellingen een toestand toont 

waarin mentale landschappen voelbaar en zichtbaar worden 

gemaakt. Hun gezamenlijke theatrale fascinatie komt nu samen in 

Hideous (wo)men. Lees meer > 

De makers over Hideous wo(men): ‘De voorstelling onderzoekt op 

beeldende wijze hoe we ons vastgrijpen aan de verhalen rondom 
ons zogenaamde zelf, uit angst voor de leegte die daaronder verborgen ligt.’  

Reserveren: Huurders van SLAK kunnen 2 kaarten voor de prijs van 1 reserveren via 

publiciteit@toneelgroepoostpool.nl. Let op: Deze actie is alleen geldig op dinsdag 5, woensdag 6 en 

donderdag 7 november. 

 

Oproep SLAK huurders 
 

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende. Via onze website willen we wat meer laten zien 

wie onze huurders zijn, wat ze doen et cetera. Daarom vragen we jullie om een stukje tekst aan te 

leveren met daarin informatie over wie je bent, wat je doet en eventueel waarom je juist bij SLAK 

huurt. 

 

Natuurlijk hoeft niet iedereen dat te doen. Mocht je het leuk vinden en interesse hebben mail het 

dan naar: algemeen@slak.nl 

Dan zorgen we dat er iets moois van gemaakt wordt! 

 

 

Nieuwe medewerkers SLAK 

 

Reina Kral (foto links) en Yvonne Hissink (foto rechts) 

zijn als boekhouders bij SLAK in dienst gekomen om 

samen een duobaan te vervullen in de financiële 

administratie. 

 

Door deze functie om te vormen naar een duobaan is 

continuïteit gewaarborgd en kan SLAK u nog beter van 

dienst zijn. Reina werkt op dinsdag  en donderdag, 

Yvonne op maandag, woensdag en donderdag. 

http://www.toneelgroepoostpool.nl/voorstellingen/2013-2014/hideous-wo-men
mailto:publiciteit@toneelgroepoostpool.nl


 

Bereikbaar: E: financieel@slak.nl   T: 026-3515438 optie 3 in het keuzemenu. 

 

We wensen onze nieuwe medewerkers veel succes en werkplezier bij SLAK. 

 

 
 

Twitter  Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl 

 

mailto:financieel@slak.nl
http://twitter.com/SLAKAteliers
http://www.facebook.com/slak.atelierbeheer
http://www.slak.nl/

