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Nieuwsbrief Maart 2015
Er wordt op dit moment weer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Kunstmarkt 2015 in Balk. Ook het aantal deelnemers komt al
weer dicht bij de honderd. Voor edelsmeden, sieraden, vilten, zijde, textiel en houtdraaien is het maximale aantal beschikbare plekken
bereikt. Overige kunstvormen kunnen zich nog wel inschrijven. Het inschrijfformulier kan van de website www.kunstkringgaasterland.nl
gehaald worden. Deze staat onder de kop ‘Kunstmarkt’. Het formulier kan vervolgens via de post naar ons secretariaat gezonden worden,
waarna u z.s.m. bericht krijgt over de toelating.

Op z’n Fries gezegd: “It sil heve”, met andere woorden: “Het kan beginnen”.
Tien kunstenaars zijn druk in de weer met het maken van hun zuil t.b.v. het project ‘Kunst aan het water’ dat door heel
Balk komt te staan voor, tijdens en na de kunstmarkt. Een hele klus voor de deelnemers/sters. Wij kunnen u nu al
verklappen dat ook dit weer een mooie voorjaar- en zomer attractie zal worden voor veel kunstliefhebbers. Naast
deze zuilen komt er eenkunstwerk in het vaarwater de Luts nabij het kleine bruggetje in het centrum van Balk.
Nieuwsgierig naar dekunstenaars: u kunt de namen vinden op onze website. Meer info over de kunstmarkt:
www.kunstkringgaasterland.nl
De deelnemende kunstenaars die al ingeschreven staan, willen wij via deze nieuwsbrief oproepen om tijdens de
kunstmarkt zo veel mogelijk demo materiaal mee te nemen of demonstraties uit te voeren. Deze extra activiteiten
worden door de bezoekers altijd erg gewaardeerd. Daarnaast is het leerzaam en interessant om te demonstreren wat
er allemaal mogelijk is met de verschillende materialen.

‘De Luts’ in het
centrum Balk

Naast de voorbereidingen voor de kunstmarkt wordt er druk gewerkt aan de realisatie van een beeldentuin in Oudemirdum. Bij zorgboerderij
‘Kleurrijk’ midden in de prachtige bossen van Gaasterland, is een tuin beschikbaar om dit plan te realiseren. De aanmelding om deel te nemen
aan deze expositie is in volle gang en daarmee lijkt deze droom werkelijkheid te worden.
Om van dit alles te kunnen genieten tijdens het voorjaar of in de zomer hebben wij twee hotel-restaurants gevraagd een arrangement samen te
stellen. Ook voor de kunstenaars die van ver moeten komen als deelnemer/ster aan de kunstmarkt is dit geldig. Het aanbod zit in de bijlage van
deze nieuwsbrief.
Kunstkring Gaasterland heeft voor de nieuwe expositie in de bibliotheek van Balk gekozen voor een schilder
uit de eigen omgeving. Geboren en getogen in de Zuidwesthoek van Friesland is deze streek een
inspiratiebron voor Jentsje Fekkes uit Koudum. Als schilder zoekt hij naar de rust en de ruimte die voor
deze streek, met meren, landerijen en de bossen van Gaasterland, zo kenmerkend zijn. Jentsje Fekkes
schildert de laatste tijd hoofdzakelijk landschappen in olieverf. Meestal op paneel in panoramaformaat en
veel van zijn onderwerpen hebben te maken met water, lucht en riet. Verder niets. Of soms een enkele
vogel, boot of een eenzame visser. Juist deze beperktheid geeft ruimte en rust maar soms ook spanning.

Schilderij Jentsje Fekkes

Openingsuren van de bibliotheek: dinsdag en vrijdag van 14.00-20.00 , woensdag en donderdag 14.00-17.30.

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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