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Nieuwsbrief Februari 2016
Er was stille hoop op die bijzondere tocht. Vandaar dat Kunstkring Gaasterland i.s.m. Plaatselijk Belang Balk
het initiatief heeft genomen om voor de winter zes fotopanelen van elk 2x3 meter te plaatsen bij de ingang
via de Luts,vanaf het Slotermeer. Ondanks dat de stille wens (nog) niet in vervulling is gegaan blijft het
toch een mooi gezicht. De panelen zijn het hele jaar nog te bezichtigen vanaf de Meerweg of uiteraard
vanaf een boot in de Luts.

Zes sfeervolle fotopanelen
zijn te zien vanaf de
Meeerweg in Balk
(Foto’s Johan Rietberg)

In de vorige nieuwsbrief stond de mogelijkheid van inschrijving voor de Kunstmarkt 14 mei 2016 in
Balk. Dit was niet voor iedereen duidelijk, vandaar dat wij deze nieuwsbrief verzenden incl. het
inschrijfformulier in de bijlage. Inmiddels is meer dan 50% van de beschikbare plekken bezet. Voor
de kunstvormen sieraden, textiele werkvormen en edelsmeden waren zoveel aanmeldingen, dat de
selectie en dus de bevestiging iets langer duurt dan gebruikelijk.

Het inschrijfformulier is op de website geplaatst en kan weer ingezonden worden. Stuur een paar digitale afbeeldingen van uw werk(en)
naar kunstkringgaasterland@hotmail.com voor de toelatingscommissie. Deze afbeeldingen liften eventueel mee in de nieuwe poster van
2016.

* Deelname is pas officieel na een bevestigingsmail van Kunstkring Gaasterland!

Voor, tijdens en na de Kunstmarkt komen elk jaar nieuwe activiteiten aan bod. Was er vorig jaar ‘Kunst aan het Water’ te zien, voor 2016 is het
thema ‘Kunst IN- en BOVEN het Water’. Er zijn mooie reakties binnen gekomen bij het bestuur en de selectie voor dit projekt is in volle gang.
Nieuw tijdens de Kunstmarkt is de verkiezing ‘Kunstwerk van het jaar’. Wij hebben tien kunstmarkt deelnemers benaderd om op 14 mei a.s.
een werk ten toon te stellen in een stand op het pleintje naast de RK kerk. Het publiek mag de hele dag kiezen uit de geselecteerde werken.
Het kunstwerk met de meeste stemmen wordt door Kunstkring Gaasterland geschonken aan één van de stemmers uit het publiek.
Het programma artiesten & acts is grotendeels klaar en is te vinden op www.kunstkringgaasterland.nl

Expositie van realistisch schilder Antje van der Werf.“Ik blijf mezelf en ik schilder zoals ik ben,
met hart en ziel”, dat is het motto waar van uit Antje van der Werf haar realistische schilderijen
maakt.
Haar atelier in Harlingen heeft ze daarom de naam Pur Sang gegeven. Daar en in Koudum geeft ze
ook cursussen en workshops. (zie www.antjevanderwerfpursang.nl)
Ze is altijd geboeid door de flora en fauna, kleuren en mensen. Ze kiest haar onderwerpen dicht bij
huis en haar stijl neigt soms naar het magisch realisme. Rust en stilte en een eenvoudig palet met
aarde tinten zijn kenmerkend voor haar werk.Openingsuren van de bibliotheek: dinsdag en vrijdag van
14.00-20.00 , woensdag en donderdag 14.00-17.30.

Expo’s bibliotheek Balk

Voor € 20, = per jaar kunt u vriend van Stichting Kunstkring Gaasterland worden.
Ook eenmalige bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. Het rekeningnr. Van
Kunstkring Gaasterland is: NL45 RABO 0121 3466 33
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