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Nieuwsbrief Nr. 1 - Januari 2012
Om te beginnen wensen wij u allemaal een goed, gezond en creatief 2012 toe.
Voor dit nieuwe jaar liggen er weer vele plannen op de bestuurstafel van Kunstkring Gaasterland.
Om te beginnen starten wij met de nieuwe activiteit: schildercursus voor beginners en gevorderden.
Het eerste seizoen is helemaal vol geboekt, hierdoor kunt u zich helaas op dit moment niet meer inschrijven.
Mochten wij een vervolg geven aan deze activiteit, laten wij u dit uiteraard weer via de nieuwsbrief weten.
Op de zaterdag van het Pinksterweekend 2012 zal er, zoals gebruikelijk, weer de jaarlijkse kunstmarkt plaats
vinden in het centrum van Balk. In het volgende blok vindt u de informatie voor inschrijving e.d.

Kunstmarkt Balk
2011 (Sleurkunst)

De overige plannen zijn druk in voorbereiding. Wij houden u natuurlijk op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Kunstmarkt: Zaterdag 26 mei is de datum voor de kunstmarkt 2012. Zoals u vast nog wel weet: een drukke zaterdag voor pinksteren in het
mooie centrum van Balk (Frl) met zijn nostalgisch vaarwater ‘de Luts’. Is dit nieuw voor u, dan kunt u een impressie van deze kunstmarkt
opdoen door te kijken op www.kunstkringgaasterland.nl . Hier vindt u de foto’s van 2010 en 2011.
Voor een ieder een mooi podium om werk(en) te tonen aan het publiek. De kosten zijn € 25, = per kraam.
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor deze kunstmarkt. Dit kan met het bijgevoegde inschrijfformulier of u mailt uw NAW gegevens naar
kunstkringgaasterland@hotmail.com . Na opgave laten wij u z.s.m. weten of u bent geselecteerd voor deelname.
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Larooij zich verbonden met Balk en Gaasterland. Sinds 2006 kan zij zich volledig toeleggen op haar passie, het werken met dunne glaceer
lagen. “De groei in het schilderen is een boeiend proces, waardoor ik altijd enthousiast zal blijven en leergierig”, zegt ze. Zij schildert vanuit
verschillende technieken en dan vooral onderwerpen uit de natuur. De afgelopen jaren heeft ze een aantal keren mogen exposeren, o.a. in
Galerie ‘ff boven kijken’ in Schagen, in Bolle Noord, ’t Zand en in de bibliotheek en het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Verder staat zij
regelmatig op kunstbeurzen en andere kunstevenementen, zoals de jaarlijkse kunstmarkt op de zaterdag voor Pinksteren in Balk.
Openingstijden bibliotheek di.t/m vr. 13.30-20.00 uur. Gemeentehuis iedere ochtend: 9.00-12.00 en woe. 13.30-16.00/do.18.30-20.00 uur.
De volgende informatie kan voor u van belang zijn:
Stichting Kunstweek organiseert dit jaar weer de druk bezochte kunstdagen. En weer twee meer
dan vorig jaar: 8 Regionale Kunstdagen in 8 verschillende plaatsen in Nederland. In totaal kunnen
daar ruim 600 kunstenaars hun werk tonen aan duizenden kunstliefhebbers en –kopers. Vijf
kunstdagen zijn al vol, in drie plaatsen is nog een beperkt aantal deelnamemogelijkheden. Mocht u
interesse hebben, kunt u alle informatie vinden op www.kunstdagen.nl .
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.

Afbeelding: Eén van de werken van
Anneke Larooij.

