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Nieuwsbrief Nr. 2 - Maart 2012
Foto links onder: sneeuwruimen op de Luts in Balk.

Na een intensieve periode van vegen en sneeuwscheppen is het ijs in de Luts gewoon
weer water geworden, zijn de cameraploegen verdwenen en kan er weer verder
gewerkt worden aan de activiteiten die er voor dit jaar in de planning staan, te
beginnen met de kunstmarkt.
Voor geïnteresseerden is er nog de mogelijkheid om in te schrijven voor deelname
aan de kunstmarkt op zaterdag 26 mei a.s.
Even een mail met NAW gegevens naar kunstkringgaasterland@hotmail.com en wij
sturen u de nodige papieren via de mail retour.
Denkt u er wel aan het inschrijfformulier per post en ondertekend te retourneren en een digitale afbeelding van uw werk(en) via de mail naar
ons te sturen voor de eventuele PR-mogelijkheden.
De kosten voor deelname zijn € 25, = all in. Hiervoor krijgt u op 26 mei een kraam ter beschikking van 4 x 1,5 meter met een wit afdekzeil (dak).
Zaterdag 26 mei speelt zangeres Sandra van der Meer samen met gitarist Kees de Groot (Leeuwarden) en
contrabassist Marco Verhoogt tijdens de Kunstmarkt in Balk. Zij zal naast prachtige chansons in de Franse,
Nederlandse
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Charles
Aznavour,
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m Fabian, Toon Hermans, Salvatore Adamo en
Edith Piaff ook eigen repertoire brengen waarvoor Kees de Groot de muziek componeerde.
Naast intieme concerten die Sandra geeft is ze in april te zien in de Heineken Music Hall naast DJ The Prophet
met wie zij nu een Youtube hit heeft met “one moment”.
‘Wij kijken erg uit naar 26 mei, mooi om tijdens zo’n inspirerend evenement te mogen spelen!!’
De Stichting Kunstkring Gaasterland organiseert van donderdag 1 maart tot woensdag 2 mei a.s. in de bibliotheek
en het gemeentehuis van Balk een expositie van Sonja Bonnema uit Balk.
Tijdens deze expositie zijn verschillende stijlen te zien. Er hangt o.a. een aantal schilderijen uit de zogenaamde
“Aboriginal serie”, waarbij gebruik is gemaakt van de kenmerkende stippeltechniek. De getoonde Aboriginal
schilderijen en andere grote werken zijn met acrylverf geschilderd. Daarnaast maakt Sonja in opdracht
kinderportretjes en figuratieven (naar foto) in olieverf. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u mailen naar
sbonnema@hetnet.nl of bellen naar 06-22144990.

Afbeelding:
Werk Sonja Bonnema.

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.
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