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Nieuwsbrief December 2016
Zoals u wellicht heeft vernomen, is de nieuwsbrief deze keer later dan gebruikelijk. Desondanks is ons bestuur druk bezig
met diverse voorbereidingen, waaronder de Kunstmarkt 2017. De zaterdag van het pinksterweekend waarop dit evenement
elk jaar plaatsvindt valt volgend jaar op 3 juni. Inschrijving is vanaf nu weer mogelijk via www.kunstkringgaasterland.nl
Op de site is onder de kop Kunstmarkt het inschrijfformulier te vinden. Vergeet u niet tijdig digitale foto’s van goede
kwaliteit te sturen naar kunstkringgaasterland@hotmail.com Wie weet komt uw werkt vervolgens op de (inmiddels
bijzondere) posters van de kunstmarkt 2017!
De hele maand december is het net als voorgaande jaren weer mogelijk mee te doen aan de Rabo
ledensponsoraktie. Een ieder die lid is van de Rabobank ZW Friesland kan op Kunstkring
Gaasterland stemmen. Elke stem is € 5, = waard die tegoed komt aan onze Stichting. Vele kleintjes
maken soms een grote en uiteraard zijn wij blij met alle steun die er binnenkomt om de toekomst

dromen waar te kunnen maken. En die zijn er zeker nog heel veel! Mocht u doneren, alvast heel harteli
dank voor de moeite en uw steun! Info en doorklikken kan op de home pagina van onze website.
De code voor Kunstkring Gaasterland is:

RLS157

Voor ‘Kunst Aan het Water’ 2017 zijn wij op zoek naar makers van ‘Stekjes’. Weer een
bijzonder project en dit keer in samenwerking met een andere ploeg enthousiaste
mensen, namelijk de vereniging ‘Mijn Gaasterland’ die bezig is met ‘de Groene Loper’.
Onder de website staat onder de kop Kunstmarkt een sub kop met ‘Kunst aan het Water
Stekjes’. Interesse om mee te doen? Info op www.kunstkringgaasterland.nl
Openingstijden bibliotheek
Dinsdagkistwerken
t/m vrijdag van
IJzige
: foto expositie van Saskia Koree in de bibliotheek van Balk.
13.30 – 20.00 uur

De winter zit er weer aan te komen en elke “oprjochte Fries” hoopt natuurlijk op (schaats)ijs. Om vast in de sfeer te komen
organiseert Kunstkring Gaasterland de foto expositie IJzige Kistwerken van Saskia Koree in de bibliotheek van Balk. Haar
liefde voor water en de zee begon toen zij met haar ouders verhuisde naar Lauwersoog, een plek bijna volledig omgeven door
water. Steeds weer trekt haar camera haar mee naar de zee en alles wat daarmee gerelateerd is. Zo heeft zij in de winter van
2012 foto’s gemaakt van het kruiend ijs in het IJsselmeer bij Stavoren. Dit fascinerende natuurgeweld heeft Saskia Koree
gevangen in haar lens. Haar foto’s zijn tijdens de openingsuren van de bibliotheek te zien tot 6 januari 2017.
Openingstijden zijn op dinsdag en vrijdag van 14.00-20.00 uur en op woensdag en donderdag van 14.00-17.30 uur.
St. Kunstkring Gaasterland heeft de ANBI status, waardoor giften vrijgesteld zijn van
belasting. Mocht u ons enthousiasme delen en een bijdrage willen doen om heel veel
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