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Geachte raadsleden,
Graag informeren wij u over de stand van zaken rondom de herhuisvesting van de huurders in het
Biochron. Onlangs hebben wij u verteld dat er overeenstemming was bereikt met deze huurders
over een verhuizing naar de Lindenhof. Zo bieden wij hen een laagdrempelig alternatief.
Tijdens de verdere afronding heeft Galerie bij Leth echter de afweging gemaakt om naar een
andere locatie in het centrum van Emmen te gaan. Dit omdat hij hier met meer zekerheid voor
langere termijn kan huren. Het persbericht van Galerie bij Leth sturen wij u onderstaand ter
informatie toe.
Dit heeft ertoe geleid dat ook Kijkmeester, die sinds anderhalf jaar was gehuisvest in het Biochron,
de keuze heeft gemaakt niet mee te gaan naar Villa Lindenhof. Dit omdat hij dit met name zag in
de combinatie met Ingo Leth. Arte Facta zal wel worden gehuisvest op de verdieping van de
Lindenhof. Voor de overige huurders van het Biochron waren al alternatieven gevonden in het
Rensenpark.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jisse Otter en Robert Kleine
---------------------------------------------------------------------------------Galerie Bij Leth gaat verhuizen, Tijd voor een volgende stap.
Op korte termijn gaat de sloophamer door het Biochron. Deze ontwikkeling brengt ook iets nieuws
voor kunstenaar Ingo Leth. Ingo is één van de eerste initiatiefnemers van het Rensenpark. “Met
veel plezier heb ik met Galerie Bij Leth in het Biochron gewerkt. Nu is het tijd voor een volgende
stap.”
Een nieuwe locatie in het centrum van Emmen diende zich aan. Een locatie waar hij zijn
toegankelijke Galerie Bij Leth en atelier verder kan uitbouwen, met als doel kunst dichter bij de
inwoners van Emmen en de wijde omgeving te brengen.
Met ingang van januari 2021 verlaat Galerie Bij Leth het Rensenpark, om een aantal meters
verderop neer te strijken. Galerie Bij Leth verhuist naar de Derkstraat 25 in het Oude Centrum van
Emmen. Een mooi pand in een authentieke en gezellige straat. “Met een prachtige brede etalage
wil ik mensen uitnodigen binnen van meer kunst en bijzonderheden te genieten. Vanaf de
derde/vierde week van januari 2021 verwacht ik de deuren open te kunnen zetten.”
Tot die tijd is Galerie Bij Leth nog te vinden in het mooie Rensenpark.

