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Nieuwsbrief Special 7 juni 2014
Van Harte Welkom op de Kunstmarkt in Balk.
Als bestuur hopen wij dat iedereen een creatieve, inspirerende en succesvolle dag mag hebben.
Om u op de hoogte te houden over alles wat er staat te gebeuren, hebben wij deze speciale
nieuwsbrief voor u samengesteld.
Hier en daar ziet u aan de kades van het vaarwater ‘de Luts’ beelden staan. Deze zijn gemaakt door
kunstwerkplaats ‘Smoel’ uit Leeuwarden. Een werkplaats voor mensen met een geestelijke beperking. In
de stromende regen hebben zeven mensen vol enthousiasme en trots deze werken vorige week woensdag
voor ons geïnstalleerd. Ook wij zijn trots met het resultaat. De ‘vreemde gasten’, hebben vorig jaar op
Ameland gestaan tijdens de kunstmaand aldaar. Voor onze organisatie zijn ze overgespoten in een
gouden tint.

Voor uw lunch e.d. verwijzen wij u graag naar de plaatselijke horeca. Waar u Balk binnen bent gekomen zitten Restaurant Teernstra en
aan de overzijde van de Luts Snackbar de Linde. In het midden van de Kunstmarkt in de Raadhuisstraat is een terras gemaakt waar u
een drankje en brood kunt nuttigen en waar ook de toiletwagen zich bevindt. Aan de andere zijde van de Kunstmarkt, nabij het oude
Raadhuis zijn te vinden: Eetcafe ‘aan de Luts’, Café ‘het Swaentje’ en Café ‘Spider’ en aan de overzijde Snackbar ‘de Balk’. In het
midden van de van Swinderenstraat is nog een koffiewagen te vinden. Een pizza kunt u krijgen bij L’Arcobaleno in de Gaaikemastraat.

De informatie stand van Kunstkring Gaasterland kunt u vinden op R21A in de Raadhuisstraat.
Op dit moment zitten wij midden in het evenement Kunstmarkt 2014 maar als bestuur zijn wij nu al bezig met de Kunstmarkt 2015.
Daarvoor zijn al ideeën in de maak die wellicht ook u nu al zullen inspireren. Het is de bedoeling om in 2015
op diverse plaatsen in Balk zuilen/pilaren als kunstwerk. 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. Mocht u interesse hebben om mee te doen met dit
projekt in 2015 kunt u ons dit laten weten bij de Info stand op R21A of u stuurt een mail naar
kunstkringgaasterland@hotmail.com.
Het volgende evenement wat wij organiseren is op zaterdag 29 november a.s. I.v.m. de 150 ste geboortedag
van dichter Herman Gorter, die vaak in Balk verbleef zal er die avond een Herman Gorter Festival
gehouden worden in de Treemter in Balk. Een bijzonder evenement met bekende dichters/zangers enz.
Interesse? In de informatiestand van Kunstkring Gaasterland liggen flyers.
Als laatste wensen wij u veel plezier toe vandaag en aan het eind een tevreden en
behouden reis naar huis. Bij het inpakken en uitrijden na 17.00 uur vragen wij u de rust
te bewaren i.v.m. de smalle straten.
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