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Nieuwsbrief Mei 2011
Expositie “Vele gezichten”in bibliotheek en gemeentehuis Balk.
Van 13 mei t/m 7 juli zijn de bibliotheek en het gemeentehuis van Balk verrijkt met nieuwe
kunstwerken. De Stichting Kunstkring Gaasterland exposeert onder de titel “Vele gezichten”
werk van de tekengroep van Piet Kingma. Portretten, landschappen, stillevens, abstracte
werken zijn in diverse stijlen en materialen te bewonderen. Kunst kent vele gezichten.
De tekengroep is een gemêleerd gezelschap: Anne Robertson-Davies, Fre de Jong, Janey
Robinson, Ada de Rijk, Ellen Hempenius, Annie van Loo, Annie de Jong en Jelle Wagenaar
hebben zich het afgelopen jaar onder anderen met portretten bezig gehouden. Gezichten zijn
op verschillende manieren vormgegeven.
De kwaliteit van de kunstwerken is van hoog niveau. Dat heeft zeker te maken met het
aanwezige talent in de groep. Piet Kingma zegt daarover: “Mijn uitgangspunt in de lessen is ‘van
en met elkaar leren’ en dat werd door de cursisten goed opgepakt.

Afbeelding “Vele gezichten” expo.

De exposanten laten graag hun “gezicht” zien en hopen op veel bezoekers die daar kennis van
nemen. De openingstijden voor de bibliotheek zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.30-20.00 uur en
van het gemeentehuis maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en op woensdagmiddag (13.3016.00 uur) en donderdagavond (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
De voorbereidingen voor de kunstmarkt op 11 juni a.s. in het centrum van Balk zijn in volle gang. Meer dan 100
kunstenaars met gevarieerde werken zullen hun plaatsen innemen rondom de Luts. Figuratieve of abstracte
schilderijen, beelden, fotografie, glaskunst enz., het is allemaal aanwezig. Voor de allerkleinste kunstmarkt
bezoekers is er een lopende poppenkast en ook levende standbeelden, leuk voor groot en klein. I.s.m.
jongerencentrum het Haske zullen graffiti kunstenaars ‘Mega’ en ‘Romeo’ hun kunsten tonen nabij het
Treemterplein in de Raadhuisstraat. Belangstellenden mogen voor een keer zelf de spuitbus ter hand nemen en
ervaren wat het is om graffiti kunstenaar te zijn.
Ook is er gezorgd voor muzikale kunsten in de vorm van jazz en folk. Voor de inwendige mens zijn de plaatselijke
terrassen aanwezig en als extra een aantal kraampjes voor een hapje en een drankje. Mocht u als nieuwsbrief
ontvanger deelnemer zijn op deze kunstmarkt, wensen wij u een hele fijne, zonnige en vooral inspirerende
kunstdag toe.
Het evenement zal plaatsvinden tussen 11.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis voor het publiek.
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