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Nieuwsbrief maart 2017
Het aantal inschrijvingen voor de kunstmarkt op 3 juni a.s. is overweldigend. Er zijn zoveel aanmeldingen dat voor
bepaalde disciplines een inschrijfstop is ingevoerd om de diversiteit van dit grote evenement te kunnen
waarborgen. Het gaat hierbij om textiele werkvormen, sieraden en edelsmeden. Wilt u nog mee doen in 2017,
wees er dan snel bij. Het inschrijfformulier staat op de website www.kunstkringgaasterland.nl onder de kop
‘Kunstmarkt’.
Er kwam een oproep binnen van www.haringenhumus.nl Zij zijn in Balk bezig met een project dat voor
verbinding zal gaan zorgen tussen de bewoners van de gemeente en AZC bewoners. Hiervoor zoeken zij een
professionele kunstenaar(es) uit de gemeente de Fryske Marren die mee wil werken aan het bedenken en maken van bedden voor de
speciale afsluiter: Met z’n allen een nachtje slapen onder de sterrenhemel van Balk.
Overige informatie of aanmelding kan via bovenstaande website.

Ben je beeldend kunstenaar? Dan is het lidmaatschap van de Nationale
Associatie voor Beeldend Kunstenaars (www.NABK.nl) interessant voor je.
Als grootste en meest actieve vereniging voor beeldend kunstenaars biedt de
NABK je kortingen op expositiemogelijkheden, kortingen op aankoop van
Kunstenaarsmaterialen, een abonnement op een kunsttijdschrift, gratis toegang
Tot meerdere nationale kunstbeurzen, kortingen op presentaties in kunstboeken
En op internet, 1 à 3 gratis kunstboeken per jaar, gratis tips en adviezen voor
de verkoop van je werk en nog veel meer. Alles om je werk onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
Wil je ook van al deze voordelen speciaal voor kunstenaars genieten en ben je nog geen lid? Meld je dan aan als lid via
www.NABK.nl/aanmelden. Omdat je ook lid ben van Kunstkring Gaasterland, krijg je nu tijdelijks € 15, = korting op het
lidmaatschap als je de actiecode KKG17 vermeldt. Je bent van harte welkom!
Weetjes:
* In de vorige nieuwsbrief plaatsen wij een oproep voor het ‘Plakjes’ project in Balk.
Er zijn mooie inzendingen binnen gekomen. Er kunnen nog een paar bij (zie website)
* Er was even wat gesteggel, maar de benoeming van de “Dichter fan Fryslân” zal uiteindelijk toch plaatsvinden in de Doopsgezinde kerk van Balk. Kunstkring Gaasterland zal samen met St. Podium Gorter de gastheer zijn tijdens de nieuwe benoeming.
*Deelnemers- & acts voor de kunstmarkt staan inmiddels op de website.
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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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