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Nieuwsbrief Mei 2016
Nog een paar nachtjes slapen en de zevende editie van de Kunstmarkt in Balk is een feit. Met meer deelnemers dan de vorige keren, komt soms de vraag op of het nog groter moet of kan. Tot nu toe blijft de
mening ‘beter klein en goed dan groot en minder goed’ overheersen. Het woord ‘kunst ’staat daarbij centraal.
Maar ook de laagdrempeligheid en bereikbaarheid voor iedereen en van alle leeftijden is een belangrijk
doel. Tijdens en na de kunstmarkt is er de expositie “Kunst aan het Water”. Kunst in en boven het vaarwater
de Luts. Een aantal kunstenaars heeft dit thema enthousiast opgepakt en zal het publiek weer gaan verrassen. Tijdens de Kunstmarkt is er een verkiezing ‘Kunstwerk van het jaar’. Een nieuw thema waar bij
bezoekers van de kunstmarkt de kans maken om naar huis te keren met een prachtig kunstwerk door hem
of haarzelf gekozen. Hiervoor heeft Kunstkring Gaasterland een aantal kunstenaars geselecteerd.
Uiteraard ook dit jaar weer muziek, straattheater, poëzie en voor de kleine kunstliefhebbers kinderworkshop Wiwobo. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Op www.kunstkringgaasterland.nl staat alle informatie.
Tot ziens op zaterdag 14 mei 2016.

De Wandelaar komt naar Balk
http://www.dewandelaar.eu/

Word met 25 euro korting lid van de NABK en laat je kunstcarrière groeien.
Ben je kunstenaar? Dan is het lidmaatschap van de NABK interessant voor je. Als grootste en meest
actieve vereniging voor beeldend kunstenaars biedt de NABK kortingen op expositiemogelijkheden,
aankoop van kunstenaarsmaterialen, presentaties in kunstboeken, tijdschriften en op internet, een
abonnement op een kunsttijdschrift, gratis toegang tot meerdere nationale kunstbeurzen, 2/3 gratis
kunstboeken per jaar, gratis tips en algemene adviezen, specifiek advies, vermelding op de website van
NABK, elk jaar gratis de Ckaart en nog veel meer. Wil je ook van deze voordelen speciaal voor
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kunstenaars genieten, meld je dan aan via www.NABK.nl/aanmelding. Als je de actiecode RM45 vermeld,
krijg je de eenmalige entreekosten van € 25, = kado (je voldoet dan alleen een lage contributie). Je bent
van harte welkom als lid!

Ineke Meijer-Stammis is geboren in Den Haag. De komende twee maanden exposeert zij in de bibliotheek van Balk. Na het winnen van een
prijs in 1986 voor haar aquarellen, is ze actief gaan schilderen. Van 1996 tot 2001 heeft zij haar opleiding genoten aan de kunstacademie
Ruudt Wackers in Amsterdam. De materialen variëren van olieverf, aquarel, pastel en acryl tot Oostindische inkt. Ineke Meijer-Stammis
schildert niet alleen op doek of papier, maar maakt ook muurschilderingen.
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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