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Nieuwsbrief Maart 2011
Nog een paar plekjes in te vullen en de kunstmarkt 11 juni 2011 in Balk is vol.
Met 100 kunstenaars zal het dit jaar zeker weer een succesvol evenement worden.
Net als in 2010 is er een grote veelzijdigheid in het aanbod van werken. Abstracte en realistische schilderijen,
beeldhouwwerk, bronsgieterij, enz. enz. Naast al deze kunst zal er ook plaats zijn voor sfeermuziek,
activiteiten voor jongeren en de allerkleinste bezoekers en natuurlijk de ‘sleurkunst’. Daarnaast kan een ieder
uitrusten na alle indrukken op de diverse terrassen in het centrum van Balk.

Kunstmarkt 2010

Stichting Kunstkring Gaasterland is partner van het Nationaal Kunstplatform. Op de site www.nationaalkunstplatform.nl kunt u onze
gegevens vinden en die van vele andere interessante instellingen en organisaties.
Naast het organiseren van de kunstmarkt zit de kunstkring Gaasterland niet stil. Er wordt druk
gewerkt aan de organisatie van een ‘plein air’ dag die gehouden zal worden in het pittoreske
stadje Sloten (Frl.) Deze kunstzinnige dag is al een aantal keer eerder georganiseerd in
Gaasterland en was zeker de moeite waard om te herhalen.
‘Plein air’ staat voor schilderen in de open lucht. Het stadje Sloten met de prachtige oude gevels
en gracht is hier uiterst geschikt voor.
Om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te doen, zal dit evenement gehouden
worden op een zondag en wel op 25 september 2011
Nadere informatie volgt in één van de volgende nieuwsbrieven.
Op zaterdag 7 mei 2011 organiseert Kunst op ‘e Lemmer een markt met beeldende kunst uit Friesland. De kunstenaars die wonen en werken
in Friesland met een academische opleiding of welke zich anderszins gedegen kunstzinnig hebben gevormd, kunnen deelnemen aan deze
markt. Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u voor info kijken op www.kunst-op-e-lemmer.nl Deze kunstmarkt zal gehouden worden op het
Fedde Schurerplein in Lemmer van 10.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 18 maart organiseert de Kunstkring Gaasterland in de bibliotheek van Balk en het gemeentehuis
van Gaasterlân-Sleat een expositie van Sjerp Haitsma. Sjerp Haitsma woont in Balk en exposeert
aquarellen en stillevens.
In zijn stillevens laat hij zien hoe mooi een compositie van meestal oude, afgedankte gebruiksvoorwerpen
kan zijn, soms in combinatie met vegetatie om ook daarmee te laten zien dat alles tijdelijk is. “Om hierbij
een bepaalde sfeer te kunnen uitdrukken speelt lichtwerking een grote rol”aldus Haitsma.
De expositie is te zien tot en met 12 mei tijdens de openingstijden.

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

Na de veiling van de kunstwerken van de verjaardagskalender heeft de St. Bouwen met Bouma’s een
waardecheque van € 1200, = in ontvangst kunnen nemen. Een mooi resultaat voor een goed doel.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u dit te kennen geven door een mail te
zenden naar kunstkringgaasterland@hotmail.com

Afb. : Stilleven v. Sjerp Haitsma.

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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