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Nieuwsbrief Februari 2011
Veilingmeester P. Haringsma uit Sloten heeft donderdag 27 januari jl. zijn uiterste best gedaan om
de werken van 14 Gaasterlanders zo goed mogelijk te veilen. De spanning liep soms hoog op
tussen de bieders onderling en zorgde hier en daar voor sensatie. Het eind resultaat mag er dan
ook zijn. De St. Bouwen met de Bouma’s heeft zaterdag 12 februari € 1200, = in ontvangst mogen
nemen tijdens een live uitzending van omrop Gaasterlân.
Stichting Kunstkring Gaasterland is partner geworden van het Nationaal Kunstplatform. Op de site
www.nationaalkunstplatform.nl kunt u vanaf nu onze gegevens vinden en die van vele andere interessante instellingen en
organisaties.
De officiële inschrijving voor deelname aan de kunstmarkt 2011 is weer begonnen. Wij hebben 100
plaatsen beschikbaar rondom het vaarwater de Luts in Balk. Inmiddels zijn er 76 aanmeldingen
binnen, wat inhoudt dat er nog 24 plaatsen over zijn voor kunstenaars die hun werk graag aan een
breed publiek willen tonen. De kosten van inschrijving zijn € 25, = per kraam of plek. De markt zal
gehouden worden op 11 juni 2011 en tussen 11.00 uur en 17.00 uur. 11 juni is de zaterdag van het
pinksterweekend, waarin heel veel toeristen Gaasterland bezoeken, daarom rekenen wij op heel
veel publiek. Voor jongeren zal er in samenwerking met het jeugdcentrum het Haske een grafitti
workshop worden gehouden. Nieuw is de caravaan met ‘sleurkunst’ die voor één dag ons
evenement komen bezoeken. Mocht u nog mee willen doen, opgave kan via
kunstkringgaasterland@hotmail.com .
In de bibliotheek is op dit moment de expositie van schilderijen en beelden van het Atelier
“Immer op Reijs”. Dit atelier is een schildersgroep, die inmiddels 10 jaar bestaat en wekelijks
bijeenkomt in het atelier van Boukje en Meinte Vierstra in Rijs. De andere leden van de groep
zijn Imie Graafsma uit Mantgum, Syb de Jager uit Bolsward en Wim van Lavieren uit Harlingen.
De kunstenaars vinden inspiratie voor hun werk in de natuur, het “gesprek in het atelier”en in
de exposities en musea die ze bezoeken. Omdat er sprake is van vijf verschillende kunstenaars
levert dat een heel afwisselende expositie op. De expositie is te zien tot en met 17 maart 2011.

Openingstijden: Bibliotheek
di. t/m vr. 13.30-20.00 uur
Gemeentehuis iedere
ochtend: 9.00-12.00 uur en
op woe. 13.30-16.00 uur
Do. 18.30-20.00 uur

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u dit te kennen geven door een
mail te zenden naar 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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Anne Herrema, Jannie J. Haantjes, Wijnanda Schoemaker, Ben Bolk, Trinet Rozemeijer.

