
       Nieuwsbrief SLAK december 2011 

 

Openingstijden SLAK tijdens de feestdagen 
 

Van 23 december tot 2 januari is het kantoor van SLAK gesloten. 

 

Alleen bij noodgevallen (dus gesprongen waterleiding, grote problemen met CV of 

ernstige daklekkages) kan gebeld worden met 026-3705233 en bij geen gehoor 026-

3760065.Huurders uit Nijmegen kunnen  ook bellen met 06-13729488. Indien van 

bovenstaande nummers gebruik wordt gemaakt  om meldingen te doen die niet vallen 

onder de genoemde noodgevallen, kunnen de kosten verhaald worden op de huurder. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kamp Koningsweg Noord 
 

Sinds de zomer heeft SLAK veel geinvesteerd in de diverse panden op Kamp Koningsweg 

Noord in de bossen ten noorden van Arnhem. Er wonen en werken nu zo'n 30 

kunstenaars op het terrein. Er is in de voorbije maanden flink geïnvesteerd in o.a. cv-

ketels en het aanleggen van propaantanks.  

In twee logiesgebouwen wonen op dit moment hoofdzakelijk kunstenaars die moesten 

verhuizen vanaf het terrein van de Gelderse Roos in Wolfheze. Op de rest van het terrein 

zit een gevarieerde groep van kunstenaars en initiatieven. In de blitzmadelgebouwen 

(KKN 5 en 6) zijn enkele (theater) kunstenaars en een groep computerfanatici 

gehuisvest. 

In de grote sporthal (de voormalige voedselbank) is Krachtstroom geland. Krachtstroom 

is een samenwerkingsverband van bekende Arnhemse kunstenaars. (o.a. Rob Voerman 

en Alfons ter Avest, Jerome Symons en Rob Sweere). Krachtstroom stelt haar 

projectruimte ook ter beschikking aan andere kunstenaars. 

 

Naast het tijdelijke beheer en programmering van het terrein is er ook veel aandacht 

voor de permanente situatie. De plannen uit 2010 voor 34 atelierwoningen worden nu 

verder uitgewerkt. Indien je in de toekomst een permanente woning wilt huren op KKN, 

willen we je bij deze vragen om deze enquete in te vullen 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=93892  

meer informatie over de permanente atelierwoningen op kkn: 

http://www.slak.nl/slak/projecten/arnhem-kamp-koningsweg-noord/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tussentijds in Arnhem 
 

Begin 2012 beginnen we na Nijmegen ook in Arnhem met het tijdelijke beheer van 

beschikbare winkels. Mocht je een tijdelijke galerie, designwinkel of iets dergelijks willen 

opstarten in Arnhem dan raden we je aan om je nu alvast in te schrijven voor de 

tussentijds-mailinglijst van SLAK. 

http://www.slak.nl/slak/mailinglist/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=93892
http://www.slak.nl/slak/projecten/arnhem-kamp-koningsweg-noord/
http://www.slak.nl/slak/mailinglist/


Nieuw groot atelierpand in 

Arnhem Broerenstraat 
 

In het centrum van Arnhem zal 

Stichting Slak in februari een 

voormalig pand van de 

gemeente Arnhem gaan 

betrekken. In dit pand is plaats 

voor circa 50 ateliers en een 

tweetal programmeerbare 

winkelruimten die in het kader 

van tussentijds zullen worden 

ingevuld.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 vrijkaarten voor LIstEn & See  

Speciaal voor huurders van het SLAK 
20 dec t/m 23 dec, 7 en 8 januari Huis Oostpool 

In LIstEn & See zoeken Ann Van den Broek en Marcus Azzini, met een groep van negen 

performers, - dansers en acteurs - naar het sprekende lichaam. Het lichaam toont zich 

aan de ander, het kan niet liegen. Woorden kunnen kiezen: ze lopen eerlijk met het 

lichaam op, of gaan er tegen in door te liegen. Alles hangt ervan af hoe wezenlijk je je 
aan een ander wil, kan of mag tonen. 

Woorden en lichamen gaan elkaar te lijf. Met een keihard 

verlangen rennen ze op elkaar in. Weer en weer en weer. Angst 

overwinnend. Met duizend uitgestrekte armen en over zichzelf 

heen vallende woorden zoeken zij. Om eerlijk te worden over 

wat ze voelen, om eerlijk te worden over wat ze denken. Om 

één gedachte te dragen, waarin gedachte en gevoel 

samenvallen. In een alomvattende omhelzing die knelt en 

steunt, bijeenhoudt en beklemt. 

 

De pers over LIstEn & See 

Danstheater van de nietsontziende soort | Volkskrant  

Energiek en wervelend | NRC  

Gedurfd fysiek theater en bloedstollend griezelig' | Gelderlander  

 

Je kunt kiezen uit onderstaande voorstellingsdata: 

. dinsdag 20 december t/m vrijdag 23 december 20:30 

. zaterdag 7 januari 20.15 en zondag 8 januari 14:30 

 

Reserveer je vrijkaarten* door een mail te sturen naar Stage-pr@toneelgroepoostpool.nl 

o.v.v. Vrijkaarten SLAK/ de gewenste datum/ naam/ adres/e-mail en telefoonnummer. 

* Zolang de voorraad strekt 

 

meer informatie www.toneelgroepoostpool.nl 

 

mailto:Stage-pr@toneelgroepoostpool.nl
http://www.toneelgroepoostpool.nl/


Inschrijfgeld SLAK 

 
Het inschrijfgeld en de contributie voor kandidaten wordt per 1 januari 2012 verhoogd 

van €15,- naar €20,-. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderhoud 

 
Huurders stellen  regelmatig vragen over onderhoud.  SLAK heeft meer dan 150 panden 

in beheer, waarbij niet voor alle panden dezelfde regels gelden. In het algemeen kan 

worden  gesteld dat SLAK er altijd voor zorgt dat een pand wind- en waterdicht is en dat 

installaties naar behoren functioneren.  

 

Indien er in algemene ruimtes reparaties verricht moeten worden is dit voor rekening van 

SLAK en kunt u dit door geven via reparatieverzoek@slak.nl . Reparaties binnen de door 

u gehuurde ruimte zijn voor eigen rekening (bijvoorbeeld kraanleertjes of  TL-buizen 

vervangen, maar bijv. ook een kapot raam in uw toegangsdeur of een verstopte 

gootsteen).  

 

Bovenstaande is na te lezen in de Algemene Voorwaarden die u van SLAK ontvangen 

heeft bij aanvang van het contract. De Algemene Voorwaarden kunt u downloaden via 

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

 

Tevens is het huurders niet toegestaan zelfstandig offertes aan te vragen voor onderhoud 

dat door SLAK verricht dient te worden of zelfstandig een reparateur in te schakelen en 

de kosten aan SLAK door te belasten. Uiteraard kunt u bij twijfel altijd mailen met 

reparatieverzoek@slak.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arnhem Mode Incubator 

 

 
Broedplaats voor startende modeondernemers  

Van modeontwerper naar modeondernemer  

Arnhem -Sinds de zomermaanden van dit jaar is Arnhem een nieuw mode-

initiatief rijker. Om de hoek van het Arnhemse Modekwartier en op steenworp 

afstand van het in aanbouwzijnde Modehotel, heeft de Arnhem Mode Incubator 

zijn intrek genomen in het pand aan de Sonsbeeksingel 147. Dé perfecte locatie 

voor een broedplaats voor startende modeondernemers. Inmiddels hebben 

modeontwerpers Pauline van Dongen, Ferdinand Sebastiaan en fotografe Louise 

te Poele hun werkplek bij de Arnhem Mode Incubator én is het lezing en debat 

programma gestart. Hoogste tijd voor een introductie!  

 

mailto:reparatieverzoek@slak.nl
http://www.slak.nl/slak/aanbiedingenlijst/
mailto:reparatieverzoek@slak.nl


Visie en Missie  

De Arnhem Mode Incubator is een initiatief van Stichting Dutch Fashion & Design Centre 

en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ArtEZ -hogeschool voor de kunsten -, 

gemeente Arnhem en provincie Gelderland. De visie van de Arnhem Mode Incubator is 

het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de creatieve sector in Gelderland. Het 

verbinden van startende modeondernemers met collega-ontwerpers en een netwerk, 

bestaand uit partnerinitiatieven en het bedrijfsleven, is de missie. Net als het delen en 

vergroten van de kennis en faciliteiten, die de groei van ontwerper naar ondernemer 

helpen te versnellen.  

Wat doen we?  

De Arnhem Mode Incubator voorziet in meerdere randvoorwaarden die noodzakelijk zijn 

voor het opzetten van een onderneming, waaronder een betaalbare en prettige 

werkplek. Projectmanager Danielle Wanders licht het toe: “ We werken vanuit een 

groot, historisch pand en beschikken hierdoor over 8 ruime werkplekken en een 

gezamenlijke werk -en expositieruimte. Wanneer je een werkplek bij ons huurt, 

profiteer je direct van een andere faciliteit van de Arnhem Mode Incubator, namelijk het 

coachingstraject. Dit advies op maat belicht alle facetten van het ondernemerschap en 

houdt in: begeleiding op o.a. creatief, communicatief, maar ook financieel vlak. 

Huurders kunnen tot 2 jaar over een werkplek bij ons beschikken, daarna moet het 

stokje worden overgedragen aan een nieuwe lichting ontwerpers.”  

Voor wie?  

Voor de clustering van de werkplekken in het pand van de Arnhem Mode Incubator wordt 

gestreefd naar een gemêleerd gezelschap van startende modeontwerpers én ontwerpers 

die mode gerelateerde producten of diensten aanbieden. Ontwerpers die al zijn voorzien 

van een werkplek, maar die behoefte hebben aan coaching in hun rol als ondernemers 

kunnen ook bij de Arnhem Mode Incubator terecht. Wanders: “We zijn erg blij met de 

mix van starters die nu al is aangetrokken.  

Lezing en debat  

Elke eerste woensdag van de maand organiseert de Arnhem Mode Incubator een 

lezing. Iedere maand belicht een andere spreker een topic uit het 

ondernemerschap.  

Raadpleeg voor meer informatie over de lezingen, een werkplek of coachingstraject 

de website: www.arnhemmodeincubator.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oproep Atelier delen 
 
Voor de SingerSongwritersAcademy die begin 2012 van start gaat in Nijmegen ben ik op 

zoek naar een ruimte in Nijmegen. Omdat alle cursussen en workshops in de avonden en 

weekends gegeven worden zoek ik een ruimte die ik kan delen met iemand die deze 

ruimte alleen overdag nodig heeft. Er worden géén optredens of avonden met luide 

muziek gehouden; het zijn cursussen en workshops waarbij het geluid binnen de perken 

blijft. 

Ik zoek een ruimte van minimaal 50 m2 . Groter mag natuurlijk ook. Het enige dat we 

nodig hebben is ruimte voor een tafel met stoelen. Het liefst goed bereikbaar met 

openbaar vervoer. 

Ben je net als ik ook op zoek naar een mogelijkheid om de huur te delen en effectief 

gebruik te maken van een ruimte, bel me dan: 

Enny Snoeren info@artmotion.nl  

024 – 3239280 

06 – 510 310 15 

mailto:info@artmotion.nl


Fotostudio en galerie delen 
 

Alizay Fotografie is op zoek naar een fotograaf of  kunstenaar om zijn galerie en 

fotostudio mee te delen. De studio is op de Weurtseweg in Nijmegen. 

 

Alizay fotografie is voorzien van allerlei fotografieapparatuur, internet, telefoon en een 

heel mooie studio met verschillende achtergronden en een zeer grote en mooie 

expositieruimte. Verder is het pand voorzien van keuken met koelkast, magnetron, 

koffieapparaat etc,evenals een toilet en douche. 

 

Mocht u interesse of vragen hebben of de ruimte willen bezichtigen dan kunt u gerust 

contact op nemen. 

 

Shodja Alizay  

Alizay Fotografie 

www.alizayfotografie.nl 

info@alizayfotografie.nl 

mob: 06-81060847 

 

 
 

 

Fijne Feestdagen en een inspirerend 2012 

http://www.alizayfotografie.nl/
mailto:info@alizayfotografie.nl

