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Nieuwsbrief November 2011

Jos Antens aan het werk bij de waslijn

Publieksprijs voor Michiel Galama

Met heel veel plezier kijken zowel de deelnemers, het publiek en de organisatie terug op de
gehouden Plein-Air dag in Sloten (Frl.) Mede dankzij het prachtige weer werd het een heerlijke
zondag om lekker buiten te schilderen of als publiek te genieten van de hele entourage.
Als winnaars werden door een deskundige jury gekozen:
1. Jos Antens uit Roosendaal met een aquarel van de zo herkenbare waslijn in Sloten
2. Michiel Galama uit Bolsward met het havengezicht en de molen van Sloten
3. Ramon de Jong uit Heerenveen met de fabriek van Sloten op een groot doek
De publieksprijs ging naar Michiel Galama uit Bolsward.
Mocht u interesse hebben in een impressie van deze dag, kunt u op de website
www.kunstkringgaasterland.nl via de link plein-air de foto’s bekijken welke genomen zijn op deze
prachtige zondag.
De datum van de volgende kunstmarkt in het centrum van Balk is 26 mei 2012. Zoals gebruikelijk
weer de zaterdag van het pinksterweekend, waarop men altijd kan rekenen op heel veel publiek.
Mocht u zich nu al in willen laten schrijven voor deelname, kunt u dit doen door eenvoudig uw
n.a.w. gegevens te mailen naar kunstkringgaasterland@hotmail.com. U krijgt vervolgens in 2012
automatisch de nodige inschrijfformulieren enz. via de mail toegezonden.
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schildercursus voor beginners en gevorderden. Onder leiding van kunstenares Marije Bouman zullen
er 10 cursusavonden gehouden worden in het Cultureeel Centrum ‘Haske aan de Dubbelstraat in
Balk. Het tijdstip is van 19.30 uur tot 21.30 uur en de kosten zijn € 195, = incl. materiaal en
koffie/thee (10 lessen)
Opgave kan per mail via kunstkringgaasterland@hotmail.com of voor meer info bellen met het
secretariaat: Jannie J. Haantjes tel. 0514-602395.
Van 2 november t/m 3 januari is Gerrit v.d. Iest door St. Kunstkring Gaasterland uitgenodigd voor
een expositie van zijn schilderijen in de bibliotheek in Balk. Gerrit v.d. Iest exposeerde reeds eerder
in Hotel Oostergoo in Grou, de Hervormde Kerk in Doetinchem, bij de Military in Boekelo, het
Twentse Ruitercentrum in Oldenzaal en kunst voor koeien in het American Hotel in Amsterdam. Hij
woont sinds 10 jaar in Balk, waar schilderen bij het bereiken van de pensioenleeftijd bijna een
dagelijkse bezigheid is geworden. De werken zijn te bezichtigen tijdens openingsuren van de
bibliotheek en het gemeentehuis.
Mocht u ons werk willen steunen kunt u dit
doen door vriend van St. Kunstkring Gaasterland
te worden. Voor een bijdrage van € 20, = per
jaar houden wij u op de hoogte.
Stichting Kunstkring Gaasterland.
Anne Herrema, Jannie J. Haantjes, Wijnanda Schoemaker, Ben Bolk, Trinet Rozemeijer.
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