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Nieuwsbrief Januari 2011
Met het begin van een nieuw jaar heeft de kunstkring besloten te starten met een nieuwe website.
Het nieuwe adres is: www.kunstkringgaasterland.nl
Gemakkelijker om te zoeken en te vinden voor belangstellenden.
Donderdagavond 27 januari 2011 zullen de kunstwerken die gemaakt zijn voor de kunst verjaardagskalender geveild
worden in jongerencentrum ‘het Haske’ aan de Dubbelstraat 10 te Balk.
U kunt nu alvast een bod uitbrengen mocht u interesse hebben voor één van de werken, die bij de Fa. Haantjes aan de van
Swinderenstraat 51 in Balk uitgestald staan. U kunt natuurlijk ook deelnemen aan het bieden op uw favoriete werk op de
veiling zelf. De start van de veiling is gewijzigd. Deze is niet om 20.00 uur zoals eerder vermeld, maar om 19.00 uur !
De opbrengst gaat, zoals eerder vermeld, voor 50% naar de Stichting Bouwen met de Bouma’s. Een goed doel dat wij als St.
Kunstkring Gaasterland van harte steunen. Voor meer info: www.bouwenmetboumas.nl
R.B. Westra & RVS boom.

Hierbij nodigen wij u allemaal uit voor het bijwonen van de veiling op 27 januari a.s. om 19.00 uur in het Haske.

Kunstkring Gaasterland heeft twee extra werken gekregen voor de veiling, waarvan de opbrengst ook voor 50% ten goede zal komen aan ‘bouwen met
Bouma’s’ en de andere 50% voor de kunstkring om verdere activiteiten te kunnen realiseren. De gulle gevers zijn Mevr. Henny Visser en Dhr. Sjerp
Haitsma, allebei uit Balk. Ook deze kunstwerken zijn te zien bij de Fa. Haantjes in Balk. Mocht u specifiek interesse hebben voor één van de werken,
dan kunt u via de mail een aanvraag doen voor het ontvangen van een digitale foto van uw favoriet. U kunt ook op de nieuwe website een kijkje nemen.
Hier staan alle werken afgebeeld, ook de werken welke gedoneerd zijn door mevr. Visser en dhr. Haitsma.
Deelnemers:
W. Hoornstra
R.B. Westra
M. v.d. Wal
W. Bouma
B. v.d. Wal
A. Andela
Y. Wiersma
J. Huisman
J. Houtsma
S. Jaarsma
J. Heegsma
A. Stapensea en
Kinderen
J. Volbeda

Kunstwerk:
Burgemeester van Gaasterlan-Sleat
Schilderij met IJsvogel-Akryl
RVS industrie – Elahuizen
RVS boom van ca. 1.85mtr.
Predikante Kolderwolde- Oudega-Harich- Ruigahuizen Gemengde techniek
Architect & St. Bouwen met Bouma’s – Balk
Aquarel
Teatertún – Rijs
6 kleurrijke Bloemen
Kunstenares
i.s.m. B. v.d. Wal
Directeur basisschool - Nijemirdum
Object in hout (zie foto links)
Bloemenarrangeur – Balk
Arrangement met hout & blad
45 jaar viskoopman in Gaasterland
Fries landschap – olieverf
Beheerder Hoge Gerzen – Oudemirdum
Hege Gerzen in Acryl
Emeritus predikant - Balk
Eigen gemaakt fotowerk
Directeur basisschool – Wyckel
Kleurrijk bloemen paneel
& gemeenteraadslid
(gemengde techniek)
Gemeenteraadslid – Oudega GS
Draadwerk op paneel

Yme Wiersma aan het werk.

In de bibliotheek en het gemeentehuis van Balk is vanaf 14 januari een expositie van schilderijen en beelden van Atelier ‘Immer op Reijs’ te zien. Het Atelier ‘Immer op Reijs’ is
een schildersgroep die inmiddels 10 jaar bestaat en wekelijks bijeenkomt in het atelier van Boukje en Meinte Vierstra in Rijs. De expositie is te zien t/m 17 maart tijdens de
openingstijden: Bibliotheek di. t/m vr. 13.30-20.00 uur en voor het Gemeentehuis: 09.00-12.00 uur en woe. Van 13.30-16.00 uur en do. 18.30-20.00 uur.
In de volgende nieuwsbrief meer over deze expositie.
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. Het bankrekening nummer is 1213.46.633
t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk.

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

Links inzending
H. Visser
Rechts: Sj.
Haitsma

