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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 
 

 

       

 
 

    

                   

                                                                

                                                           

 

                                                               

 

 De ‘Kunst aan het Water’ 2017, dit keer met als thema  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In de vorige nieuwsbrief stond te lezen dat de eerste benoeming van de ‘Dichter fan Fryslân’ (Dichter van Friesland) in het Doopsgezinde 

kerkje van Balk gehouden zal worden. In aanloop naar deze vrijdag 24 november, is  er druk gewerkt aan de banieren die geplaatst zijn in 

het centrum van Balk. De inmiddels uitgeroepen dichter voor de Gysbert Japicxprijs 2017 Eppie Dam, heeft 16 gedichten voor ons 

uitgezocht en zijn dochter Ankemarije heeft er een prachtig design van gemaakt. De banieren hangen in de maanden november en 

december van dit jaar aan 16 lantaarnpalen. Kom, lees en geniet! 

 

 

OPROEP: 

Stichting Kunstkring Gaasterland organiseert van 11 mei t/m 24 augustus de jaarlijkse expositie Kunst aan het Water in 

Balk. In en/of langs het water van de Luts (Elfstedenroute!) wordt op max. 15 locaties geëxposeerd. Wij nodigen 

kunstenaars uit alle disciplines uit om het idee van het te exposeren werk + cv te zenden naar: Kunstkring Gaasterland, Van 

Swinderenstraat 51, 8561 BH te Balk of via de mail: kunstkringgaasterland@hotmail.com. Uiterlijke inzenddatum: 15 januari 

2018. Vergoeding per kunstwerk: € 200,--. Tevens is er een vergoeding van transportkosten (in overleg). Publiciteit en pr 

wordt door ons geregeld. Het thema voor 2018 is: Beestachtig! 

 

Expo’s bibliotheek Balk 

In plaats van workshops, cursussen e.d. is er voor begin volgend jaar iets nieuws bedacht. Er wordt vaak gezegd: Het Rijksmuseum staat nog op mijn 

verlanglijst.Vandaar dat het idee ontstond met een busreis vanuit Balk gezamenlijk in februari een bezoek te brengen aan Nederlands trots in 

Amsterdam.De mogelijkheden worden nog onderzocht maar dat het door gaat is zeker. Als trouwe lezers van de nieuwsbrief of als ‘Vriend van onze 

Stichting’  kunt u zich nu al opgeven. Een mailtje sturen naar kunstkringgaasterland@hotmail.com is genoeg.  

   Lûd (Geluid): Het project van Kunstkring Gaasterland in samenwerking met Keunstwurk heeft meegedaan met de 

   programmapresentatie LF2018 oftewel Culturele Hoofdstad 2018 op 3 oktober in het centrum van Leeuwarden. 

   Met een live tv-uitzending werd alles strak gepland in een tijdsschema. De presentatie van Lûd werd helaas iets 

   te snel afgekapt doordat het (hoe is het mogelijk) geluid niet hard genoeg was ingesteld door de programma  

   technici. Maar niet getreurd, met trots presenteren wij nu de website www.lud.frl. Alle informatie over dit 

   bijzondere project met geluidskunst is hier te vinden. Dat in het Rijsterbos in Rijs in de herfst van 2018 een  

   ander geluid te horen zal zijn is zeker als wij de financiën rond krijgen. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Eenvoudig maar doordacht : Schilderijen van José Hingst in de bibliotheek van Balk. 

José Hingst is iemand die al van kind af aan veel fantasie heeft en graag creatief bezig is. Ze heeft er niet haar  beroep van  

gemaakt. Ze werkt met veel plezier in het onderwijs. Maar de passie voor creëren en vormgeven is  altijd gebleven. Liefst  

eenvoudig, maar wel doordacht. “Mijn eigen creativiteit kunnen uiten is ademen voor mij.  Het heeft grote invloed op mijn geluksgevoel 

” José Hingst heeft in Joure een eigen atelier waar ze vol plezier schildert en graag brainstormt over  nieuwe ideeën en technieken. Meer 

informatie is te vinden op haar website : www.josehingst.nl De expositie is te zien vanaf 24 oktober tot 22 december tijdens de  

openingsuren van de bibliotheek. Dinsdag en vrijdag van 14.00 - 20.00 uur. Woensdag en donderdag van 14.00 - 17.30 uur· 

 

 

 


