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Nieuwsbrief Nr. 4 - Juni 2012
OPROEP VOOR FOTOGRAFEN!
De Stichting Kunstkring Gaasterland heeft het plan opgevat om in de zomer van 2013 een fotoroute uit te zetten door het prachtige
landschap van Gaasterland in Zuid West Friesland. Op markante plaatsen komen ongeveer 20 grote fotopanelen van 2 x 3 meter te staan
met foto’s rond het thema: “KNIPOOG NAAR GAASTERLAND”. Het is de bedoeling om de route te openen op de zaterdag voor Pinksteren,
de dag waarop ook altijd de jaarlijkse kunstmarkt in Balk wordt gehouden, en gedurende de hele zomer de route te laten staan, want
Gaasterland is een gebied dat veel toeristen trekt.
Wij roepen hierbij fotografen op om werk in te sturen dat voldoet aan het thema en dat geschikt is voor plaatsing op grote panelen.
Een deskundige jury zal de mooiste 20 werken uitzoeken voor de route en van een groot aantal andere inzendingen zal een expositie
worden ingericht die te zien zal zijn zolang de fotoroute plaatsvindt.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.kunstkringgaasterland.nl daar kunt u zich aanmelden en vindt u de voorwaarden voor
deelname aan dit project.
Mede dankzij het geweldige weer tijdens de kunstmarkt op zaterdag 26 mei jl. in Balk mogen wij
spreken van een succesvol evenement voor 2012. De aanmeldingen waren weer geweldig dit jaar
waardoor ook de diversiteit van de deelnemers zeer interessant was. Als nieuw project is het
‘keramiekplein’ zeer geslaagd mede dankzij de ideeën van de deelnemende keramisten zelf.
Vele kinderen hebben gretig gebruik gemaakt van de workshop bij het keramiekplein, wat een mooi
eindresultaat gaf voor de kunstenaars in spé.
Het ophangen van de kunstvlaggen van St. Kunstweek bleek een hele
klus, maar had uiteindelijk toch het resultaat wat wij voor ogen hadden. De vlaggenlijnen zorgden er uiteindelijk voor dat de PR omhoog
ging, waardoor er weer meer mensen een kijkje kwamen nemen op
deze dag in Gaasterland.
Met andere woorden:
dag
Een unieke dag, op een unieke
locatie en zeker voor herhaling vatbaar.

Kinderworkshop bij het
Keramiekplein 26 mei 2012.

Om een indruk te krijgen van deze
mooie kunstdag in Balk,
kunt u binnenkort kijken op onze
vernieuwde website.

Onze nieuwe website is in de lucht. Alle informatie is nog niet helemaal up-to-date, maar daar wordt druk aan gewerkt.
Mocht u op of aanmerkingen hebben die ons kunnen helpen om de website nog beter te maken vernemen wij dit graag van u.
www.kunstkringgaasterland.nl en voor vragen of opmerkingen kunstkringgaasterland@hotmail.com .
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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