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Nieuwsbrief Nr. 3 - Mei 2012
Nog een maand te gaan en de derde editie van de Kunstmarkt in Balk is alweer een feit.
Op dit moment zijn de standplaatsen bijna allemaal bezet. Mocht u nog interesse
hebben, wacht niet te lang want vol = vol. Een mailtje met N.A.W. gegevens sturen
naar kunstkringgaasterland@hotmail.com en wij sturen u het inschrijfformulier en
overige informatie toe.

Een week voor de Kunstmarkt komt er een lange rij kunstvlaggen boven het vaarwater
de Luts te hangen. Een promotie uiting die wij konden realiseren i.s.m. het Nationaal
Kunstplatvorm. Nieuw op deze markt is dit jaar het Keramiekplein. Naast de RK-kerk
gaan keramisten niet alleen hun werk tonen maar ook aan de slag met demonstraties.
Een mooie gelegenheid om deze technieken eens breed uit te meten. Natuurlijk kunt u zaterdag 26 mei a.s. meer ervaren dan alleen kunst.
De band Beano, Zangeres Sandra v.d. Meer & band en het saxofoon/gitaar duo Friends zorgen dit jaar voor de sfeervolle muziek. Ook aan de
inwendige mens is gedacht: er zijn verschillende terrassen ingericht.
Met andere woorden: Het is zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen of zelf exposant te zijn!
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u dit te kennen geven door een m

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een nieuwe website van Kunstkring Gaasterland. Hierdoor is onze website van nu niet helemaal
up-to-date. Helaas vraagt een dergelijke aanpak enige inspanning en vooral veel tijd. Zodra deze site de lucht in gaat, laten wij dit u uiteraard
weten.
Vanaf 3 mei a.s. exposeren de cursisten van de schildercursus febr./maart 2012 in de bibliotheek en het
gemeentehuis van Balk. De veelal verrassende werken van Diet Algra, Silvia Batteram, Hitsje Stobbe, Francis
Altena, Jeltje de Kroon, Eline de Vries, Ytje Bosma, Klaske Baukema, Jappie Mosterman, Mirjam Hobma en Jannie
Haantjes o.l.v. Marije Bouman zijn te bezichtigen in de bibliotheek van di. t/m vr. 13.30-20.00 uur en in het
gemeentehuis iedere ochtend 9.00-12.00 uur, woe. 13.30-16.00 uur en do. 18.30-20.00 uur. Laat u eens verrassen
door de diversiteit en inspiratie van tien schilderavonden, waarin de cursisten de oplossingen vonden voor vijf
thema’s. ( Deze cursus is georganiseert door Kunstkring Gaasterland en krijgt in het najaar een vervolg.)
Tot slot willen wij u wijzen op de mogelijkheid van deelname aan de volgende Kunstmarkten:
Op 5 mei a.s. in Lemmer (www.kunst-op-e-lemmer.nl) en 25 augustus 2012 in Purmerend (www.ateliercreada.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 helpt u ons met het
realiseren van diverse activiteiten en houden wij u op de hoogte d.m.v. onze
nieuwsbrieven.
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