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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2010
11 september jl. heeft Stichting Kunstkring Gaasterland medewerking verleend aan de open monumentendag,
e
waarbij ‘De smaak van de 19 eeuw’ het thema was. Naast de vele opengestelde monumenten hebben zeven
kunstenaars hun werken kunnen tonen in even zoveel etalages in het centrum van Balk. Een activiteit van de
Stichting die bekeken kon worden door een groot en veelzijdig publiek.
In november /december van dit jaar zal er een ‘kunstkalender’ worden uit gegeven, met daarin de kunstwerken van 12 bekende
Gaasterlanders. Geen professionele Kunstenaars maar gewone mensen die de toezegging hebben gedaan hieraan mee te willen werken. De
opbrengst van de kunstwerken zal voor 50% ten goede komen aan het goede doel: Bouwen met de Bouma’s. Meer over dit goede doel kunt
u vinden op de website: www.bouwenmetbouwmas.nl
De andere 50% van de opbrengst zal door de Stichting Kunstkring Gaasterland gebruikt worden om nieuwe activiteiten te realiseren.
Onze website is in de lucht. Voor foto’s, agenda, enz. kunt u voortaan terecht op: www.kunstkring.webklik.nl De
moeite waard om eens te gaan bekijken!
Hebt u ideeën, laat het ons weten. Dat kan via dit mail adres of via de nieuwe website.
Wij horen graag van u! Mocht u de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, kunt u dit ook via deze adressen aan
ons laten weten.
Met de bibliotheek in Balk is een overeenkomst gesloten, dat de exposities die in dit prachtig nieuwe onderkomen plaats kunnen vinden,
door de kunstkring verzorgd zullen worden. Er zijn nog een aantal exposanten ingepland op dit moment maar in 2011 is de agenda hiervoor
nog beschikbaar. Mocht u interesse hebben, u kunt ons dit laten weten o.v.v. Ben Bolk in mail of via de website.
Na de succesvolle kunstmarkt in mei van dit jaar, is er besloten om weer een kunstmarkt te organiseren in het centrum van Balk. Deze
zal worden gehouden op 11 juni 2011. Dit is weer de zaterdag van het pinksterweekend. In dit altijd drukke seizoen, kunnen wij weer
rekenen op veel publiek. Zoals u vast nog wel weet komen er vele toeristen naar Gaasterland en ook de plaatselijke bevolking zal zeer
geïnteresseerd de werken komen bewonderen en wie weet aanschaffen. Voor u een prachtige kans om uw creaties te tonen. Mocht u
zich op willen geven voor deze kunstmarkt kunt u via ons mail adres of de website dit kenbaar maken, waarna wij contact met u
opnemen.

Mocht u meer interesse hebben in de Stichting Kunstkring Gaasterland dan kunt u Vriend van de Stichting worden. Door een bijdrage van
€20,= per jaar helpt u ons de activiteiten en evenementen te organiseren. Meldt u zich aan dan krijgt u automatisch onze nieuwsbrief en
kan het zijn dat wij u, mits aangegeven, benaderen deel te nemen aan een activiteit of evenement. Daarnaast zullen wij u op de hoogte
houden van andere activiteiten in de regio.
Met vriendelijke groet Stichting Kunstkring Gaasterland.

