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Nieuwsbrief December 2014
De inschrijving voor de Kunstmarkt 23 mei 2015 is weer van start gegaan. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is het inschrijfformulier
Kunstmarkt 2015toegevoegd. Na aanmelding wordt uw werk beoordeeld door de toelatingscommissie, waarna wij u z.s.m. informeren.
Vergeet niet uw afbeeldingen via de mail mee te sturen, want alleen dan is het mogelijk dat uw werk wordt geselecteerd voor de
populaire Kunstmarkt poster. Beeldhouwers opgelet! Het themaplein naast de RK kerk heeft dit jaar als thema ‘Beeldhouwen’. Vorig jaar
hebben wij enkele kunstenaars moeten teleurstellen. Vandaar dat wij voor de volledigheid melden, dat voor vilten, glaskunst, zilversmeden
en houtbewerking, een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.
Tot 8 januari 2015, tijdens de openingsuren van de bibliotheek in Balk, is een expositie te bezichtigen van
Wilfriede Doppelfeld. Het is al weer heel wat jaren geleden dat deze Keulse kunstenares haar tweede woning
aan de Meerweg in Balk betrok. De Friese weidsheid heeft veel invloed gehad op haar werk. In 2000 exposeerde
Wilfriede ook in Balk en gaf dit destijds de titel: ‘Tussen hemel en aarde is beweging’. Een mooie passende titel
voor het werk van deze kunstenares. De expositie is een afscheidscadeau van Kunstkring Gaasterland.
Openingsuren van de bibliotheek: dinsdag en vrijdag van 14.00-20.00 , woensdag en donderdag 14.00-17.30 uur.

Afbeelding werk
Wilfriede Doppelfeld

Soms maken goede sponsoracties een groot verschil. De Ledensponsoring van de Rabobank is er zo één. Het kost u als
aanmelder niks en wij kunnen er weer prachtige activiteiten voor organiseren. Voor elke aanmelding ontvangen wij € 5, =.
Hoe het werkt: Bent u lid van de Rabobank dan volgt u de onderste drie stappen.
Stap 1: Ga naar de website www.rabobank.nl/ledensponsoringzwf
Stap 2: Kies voor het tabblad ‘stembiljet’ en vul alle gegevens in. Het nummer van Kunstkring Gaasterland is RLS207
Stap 3: Klik op ‘verzenden’ (Als u een bevestiging in uw mailbox heeft dan is uw stem verwerkt)
Deze Aktie wordt gehouden t/m 31 december a.s. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
In de aanloop naar de kunstmarkt plaatsen wij jaarlijks spraakmakende kunst in het centrum van Balk. Voor 2015 hebben wij gekozen voor
kunstpilaren/zuilen. Als voorbeeld hebben wij in deze nieuwsbrief een foto geplaatst, zodat u een idee krijgt
van de uitvoering. Er valt van alles te bedenken qua invulling. Dit laten wij graag aan de kunstenaars zelf over.
Inmiddels zijn er al aanmeldingen binnen gekomen, maar er kunnen noch een aantal zuilen bij. Mocht u interesse
hebben om mee te doen met dit project in 2015 kunt u ons dit laten weten door een mail te sturen naar
kunstkringgaasterland@hotmail.com.
Terugkijkend op 2014, sluiten wij dit jaar tevreden af. De Kunstmarkt was een succes incl. de prachtige
beelden van Smoel Kunstwerkplaats uit Leeuwarden die voor, tijdens en na de Kunstmarkt zoveel belangstelling kregen van inwoners en bezoekers in Balk. Ook de tentoonstelling ‘Herman Gorter Nu’ en het
‘Herman Gorter Festival’ waren voor ons een bijzondere ervaring met ook hier veel bezoekers bij beide
evenementen. Wij hopen op weer zo’n mooi jaar en wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2015.
Voor € 20, = per jaar kunt u vriend van Stichting Kunstkring Gaasterland worden.
Ook eenmalige bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. Het rekeningnr. Van
Kunstkring Gaasterland is: NL45 RABO 0121 3466 33
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