
 



gedachte-experiment 

KiK (Kunst in Kolderveen) zal de maanden november en december geheel in het 
teken staan van het gedachte-experiment. Het doel van een gedachte-experiment 

is de mogelijke consequenties te onderzoeken van een denkbeeldige situatie.  
 

Tijdens de Mondriaan Fonds residency bij KiK start Edwin Stolk het onderzoek 
getiteld: Het geluid van Coöp. Zuivelfabriek ‘De Venen’. Hij bekijkt  of we samen het 

verleden terug kunnen laten klinken in het industriële erfgoed van vandaag. 

info: www.edwinstolk.nl/gedachte_experiment.html  

 
Stolk stelde naar dit thema ook een groepstentoonstelling samen met werk van:  

Arjan Brentjes, Chaja Hertog & Nir Nadler, Edwin Stolk, Erik Sep, Floris Kaayk, 
Giorgi Tabatadze, Hristina Tasheva, Klaas Jonkman, Krijn de Koning,            

Marieke Coppens, Marijn Ottenhof, Nina Glockner, Norman Beierle en Sil Krol. 

Opening 9 november en sluiting  21 december om 17uur. 
Geopend elke vrijdag en zondag 13:00-17:00 en op afspraak. 

 
info: www.gedachte-experiment.tumblr.com 

KiK, Kolderveen 26a, 7948 NJ Nijeveen, www.kik-site.nl 

 
Help mee en kom langs om uw verhaal van de fabriek te vertellen! 
Cd-speler, versterker of speakers op zolder die we mogen lenen? 

 
 

Met dank aan: vrijwilligers, kunstenaars, ex-werknemers Zuivelfabriek ‘De Venen’, 
Michiel de Boer geluid, de Historische Vereniging Nijeveen, Rouveen 

Kaasspecialiteiten, Mondriaan Fonds, Provincie Drenthe en de Bank Giro Loterij.  

 

 

thought-experiment 

KiK (Art in Kolderveen) will be in November and December subjected to thought-
experiment. The purpose of a thought -experiment is to investigate an imaginary 
situation and its possible consequences. 
 
During the Modriaan Fund residency at KiK, Edwin Stolk will start a research with 
the title: The sound of Coop. Dairy ‘De Venen’. He investigates if we are able to 
bring back the sound of the past in the industrial heritage of today.  

info: www.edwinstolk.nl/thought_experiment.html  

 
Stolk constituted a group show after this theme with the following artists: 

Arjan Brentjes, Chaja Hertog & Nir Nadler, Edwin Stolk, Erik Sep, Floris Kaayk, 
Giorgi Tabatadze, Hristina Tasheva, Klaas Jonkman, Krijn de Koning,           
Marieke Coppens, Marijn Ottenhof, Nina Glockner, Norman Beierle and Sil Krol. 

Opening 9 November and closing 21st December at 5pm. 
Opening hours every Friday and Sunday 1pm. -5pm. and by appointment. 
 
info: www.gedachte-experiment.tumblr.com 

Edwin Stolk, info@edwinstolk.nl, +31(0)610244413 

 

 
 


