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Nieuwsbrief Oktober 2014
De voorbereidingen voor het Gorter Festival op 29 november a.s. zijn in volle gang. Artiesten die op zullen
treden tijdens deze speciale avond zijn: Gerrit Breteler, Hein-Jaap Hilarides, Tseart Bruinja, en Ingmar
Heytze. Gastvrouw van deze avond is Tamara Schoppert. Al met al een boeiende avond voor een breed
publiek. Maar er is nog veel meer! Elf kunstenaars zijn bezig met het creëren van een kunstwerk met als
thema Herman Gorter. Door de veelzijdigheid van werken zoals keramiek, schilderijen, foto’s, beelden en
zilversmeedwerk zal ook dit een boeiende tentoonstelling opleveren die zelfs na Balk op doorreis zal gaan
naar Bergen N.H. Zeer speciaal is het huis waar wij dankzij de bewoner deze expositie kunnen
bewerkstelligen, nl. aan de van Swinderenstraat nr. 7 in Balk. Een Vereniging Hendrick de Keyser huis met
de allure uit de tijd dat Herman Gorter zijn grootvader predikant was in de doopsgezinde kerk in Balk.
Deze expositie zal toegankelijk zijn van 14 t/m 28 november a.s. van maandag t/m zaterdag.
Openingstijden 14.00-17.00 uur. Laat u verrassen door de expositie te bezoeken of geniet met ons van
het festival op 29 november.
T/m 4 november tijdens de openingsuren van de bibliotheek in Balk is een foto expositie te bezichtigen van Willie Smink uit
Oudemirdum. In 2009 heeft zij haar oude hobby fotograferen opgepakt en is daarvoor in 2010 in Groningen naar de
fotografieschool gegaan en heeft daar o.a. les gekregen van Bas Meelker, één van de beste Nederlandse landschapsfotografen
en van Henny Berno Stern. Toch gaf het puur landschappen fotograferen haar niet echt voldoening en in 2013 kwam ze in
contact met Loulou Beavers, een fotografe die bekend is van haar prachtige natuurfoto’s in o.a. National Geographic. Zij heeft
Willies creativiteit gestimuleerd. Er zijn van Willie Smink al enkele keren foto’s geplaatst in het fotoblad Zoom. Volgend jaar
april gaat voor haar een grote droom in vervulling: samen met natuurfotografe Loulou Beavers maakt ze een reis naar Namibië,
om daarin de overwerldigende natuur te gaan fotograferen. Openingstijden: di/vr. 14.00-20.00, woe/dond. 14.00-17.30 uur.

Afbeelding werk
Willie Smink

Als bestuur zijn wij nu al bezig met de Kunstmarkt 2015.
Daarvoor zijn ideeën in de maak die wellicht ook u zullen inspireren. Het is de bedoeling om in 2015
op diverse plaatsen in Balk zuilen/pilaren als kunstwerk zullen worden geplaatst. Als voorbeeld hebben wij
in deze nieuwsbrief een foto geplaatst, zodat u een idee krijgt van de uitvoering. Er valt van alles te
bedenken qua invulling. Dit laten wij graag aan de kunstenaars zelf over. Mocht u interesse hebben om mee
te doen met dit projekt in 2015 kunt u ons dit laten weten door een mail te sturen naar
kunstkringgaasterland@hotmail.com.
Ondanks de recente berichten over minder subsidiëring en een terugtredende overheid op het gebied van
kunst en cultuur blijven wij optimistisch gestemd doorgaan met onze projecten. Natuurlijk kunnen wij alle
mogelijke steun gebruiken en wordt uw deelname als vriend van onze stichting zeer gewaardeerd. Voor
slechts € 20, = per jaar helpt u ons verder te gaan met onze idealen.
Ook eenmalige bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. Het rekeningnr. Van
Kunstkring Gaasterland is:

Stichting Kunstkring Gaasterland.
Anne Herrema, Jannie J. Haantjes, Wijnanda Schoemaker, Ben Bolk, Trinet Rozemeijer.
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