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Nieuwsbrief November 2010
Het is bijna zover. Maandag 1 november heeft het bestuur van St. Kunstkring Gaasterland de
werken in ontvangst genomen van de deelnemers aan de Kunstkalender 2011. Met groot
enthousiasme hebben 12 mensen uit Gaasterland gewerkt aan diverse werken en het resultaat
mag er zijn. Er wordt nu druk gewerkt aan de productie van de kalender. U kunt de kunstwerken
live bekijken in de etalage van Fa. Haantjes, van Swinderenstraat 51 te Balk. Op dit zelfde adres
zullen de kalenders vanaf eind november te koop zijn.
10 December 2010 staan wij als bestuur op de kerstmarkt in Balk. In onze kraam kunt u informatie krijgen over de Stiching
en ook hier kunt u de kalender 2011 bekijken en kopen. De kraam zal tegenover nr. 51 in de van Swinderenstraat staan,
zodat u aan de overkant gelijk de kunstwerken kunt bewonderen. Mocht u interesse hebben in het kopen van 1 van de
kalender kunstwerken, kunt u een bod uitbrengen op de veiling, welke gehouden zal worden op donderdag 27 januari
2011 om 20.00 uur in het Haske (Dubbelstraat) te Balk. Zoals u wellicht al weet uit de vorige nieuwsbrief, zal de opbrengst
van de kunstwerken voor 50% ten goede komen aan Bouwen met de Bouma’s. Voor info: www.bouwenmetbouwmas.nl.
De andere 50% zal de Stichting Kunstkring Gaasterland gebruiken om nieuwe activiteiten te realiseren.
Op dit moment zijn er al vele aanmeldingen van kunstenaars uit het hele land om deel te nemen
aan de kunstmarkt 2011. In de nieuwsbrief van oktober kon u lezen dat wij deze weer gaan houden
op de zaterdag van het pinksterweekend 11 juni 2011 i.v.m. het grote aantal bezoekers in
Gaasterland in die periode. Voor kunstenaars een prachtige gelegenheid om zich te presenteren
aan een breed publiek. Mocht u zich op willen geven voor deze kunstmarkt kan dat via ons mail
adres of via de website. Wij nemen daarna z.s.m. contact met u op.
Na de kleurrijke schilderijen van Henny Visser wordt er per 1 december 2010 plaats gemaakt
voor de schilderijen en iconen van Petra van Rijn in de bibliotheek van Balk. Deze expositie zal
duren tot half januari 2011. U kunt deze werken bezichtigen tijdens openingstijden van de
bibliotheek.
Wilt u alvast even de site van Petra van Rijn bekijken, dat kan op
www.kunstuitleendeegelantier.nl.
Mocht u zelf ook eens willen exposeren in deze ruimte, kunt u ons dit laten weten o.v.v. Ben
Bolk via de mail of de website.
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.
Met vriendelijke groet Stichting Kunstkring Gaasterland.

