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Nieuwsbrief April 2011
Zondag 25 september 2011 is in het World Centre Beursplaza in Amsterdam de Kunstjaarbeurs. Deze grote
landelijke kunstbeurs biedt beeldend kunstenaars de mogelijkheid om hun werk rechtstreeks te exposeren en
te verkopen. Naar verwachting zullen ca. 3000 (!) kunstliefhebbers, - kopers en – verzamelaars de nieuwe
grote beurs op 1 dag bezoeken.
De kosten om deel te nemen aan deze grote kunstbeurs zijn zeer laag vergeleken met andere grote beurzen.
350 kunstenaars kunnen deelnemen. In drie dagen hebben al ca. 80 kunstenaars zich aangemeld voor
deelname. Registratie voor deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding en vol = vol.
Kijk voor alle informatie en een aanmeldingsformulier op www.kunstjaarbeurs.nl

Afbeelding boven:
Dirk Hakze met ‘The
Colors of Music’.

Bij Kunstkring Gaasterland is een verzoek van kunstenaar Dirk Hakze binnen gekomen. Hakze is
bezig met een reizend kunstproject ‘Studio Seguénte’. Het gaat hier om een object, wat de
kunstenaar als een mobiel atelier gebruikt. De studio is een relatief klein object, dat van enige
afstand gezien, boven het landschap lijkt te zweven. Het is aan de buitenkant wit geschilderd en
wordt gekenmerkt door een repeterend patroon van lijnen, die een constructief doel dienen.
Deze nieuwe opzet is een variant op het zeer succesvolle panoramaproject ‘The Colors of
Music’.
Ook nu voorziet het concept erin, klassieke muziek te vertalen in schilderkunst. De bezoekers
kunnen de kunstenaar van de buitenkant door het venster aanschouwen bij zijn
werkzaamheden. Hier hangen tevens enige koptelefoons om de muziek waarop Hakze werkt te
kunnen beluisteren.
Om dit project te kunnen financieren is Dirk Hakze op zoek naar sponsoren, die daarvoor niet
alleen reclame en publiciteit terug krijgen, maar ook één of meerdere schilderijen kunnen
uitzoeken.
Mocht u dit project willen ondersteunen als sponsor, kunt u dit doorgeven aan
kunstkringgaasterland via de mail of telefonisch 0514-602395 (Secr. J.J. Haantjes).
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Op het terrein van Badmeester Keimpe aan het Slotermeer in Balk van 30 april tot 9 mei.
kunstkringgaasterland@hotmail.com
U kunt ‘Vriend van de Stichting Kunstkring’ worden door een bijdrage van € 20, = per jaar. Hiermee helpt u ons om activiteiten en evenementen
te organiseren. Meldt u zich aan dan krijgt u automatisch onze nieuwsbrief en kan het zijn dat wij u benaderen deel te nemen aan een activiteit
of evenement.
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