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Nieuwsbrief Oktober 2015
Voorjaar, zomer en herfst hadden dit jaar drie mooie podia om een grote diversiteit kunst aan een groot
publiek te kunnen tonen. Uiteraard de jaarlijkse Kunstmarkt in het centrum van Balk met daaraan
gekoppeld ‘Kunst aan het Water’ en als derde de Beeldentuin bij Kleurrijk in Oudemirdum.
Een geweldige inzet van de Kunstenaars en de waardering van het publiek stimuleert ons om ook voor de
volgende activiteiten een inzet te geven van 100%.
Afgelopen Kunstmarkt zijn wij een samenwerking aangegaan met het Nationale Kunstplatform, die in
overleg met ons een enquête hebben opgesteld, uitgedeeld en verwerkt. Het gemiddelde waarderingscijfer
was een 8,1 waar wij uiteraard heel blij mee zijn. (Naast het publiek waren er ook juryleden die meededen
aan de enquête) Een stimulans om dit prachtige cijfer nog iets hoger te krijgen.

Foto Kunstmarkt 2015

Nu al komen er vele vragen binnen over de Kunstmarkt 2016. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief extra
informatie geven over dit evenement. De datum is 14 mei 2016. (zaterdag van het pinksterweekend)
Openingstijden voor het publiek is net zoals dit jaar tussen 10.00 en 17.00 uur.

Het inschrijfformulier is inmiddels op de website geplaatst en kan weer ingezonden worden. Stuur een paar digitale afbeeldingen van uw
werk(en) naar kunstkringgaasterland@hotmail.com voor de toelatingscommissie. Deze afbeeldingen liften eventueel mee in de nieuwe
poster van 2016.

* Deelname is pas officieel na een bevestigingsmail van Kunstkring Gaasterland!

Op zaterdag 14 en zondag 15 november a.s. vinden de Nationale Kunstdagen in Ahoy Rotterdam plaats. Onder deze kunstenaars zijn ook een
aantal kunstenaars die deelnamen aan de Kunstmarkt in Balk dit jaar. Met de kortingscode DNL15 kunt u voordeeltickets bestellen via de
speciale http://www.kunstdagen.nl/toegangskaarten/ .Toegangskaarten kosten aan de deur € 14,50 en in de reguliere voorverkoop € 9,90
maar u kunt, als onze relatie, toegangskaarten kopen voor slechts € 5, - per stuk. Bij eventuele problemen bij het bestellen van uw tickets,
kunt u contact opnemen met de organisatie van de Nationale Kunstdagen? Zij zijn te bereiken via info@kunstdagen.nl of per telefoon 0162580909.
Dubbelexpositie van Lute Poorte en Tsjibbe Wijnsma:
Beide heren hebben na het beëindigen van hun werkzame leven het schilderen serieus opgepakt. Lute Poorte
had in zijn werk als bloemist al gevoel ontwikkeld voor vorm, kleur en compositie. Tsjibbe Wijnsma heeft
eerst in Sneek bij Het Lam aquarelleercursussen gevolgd. Hoewel beide heren ook les hebben gehad van
Jentsje Fekkes, hebben ze ieder toch een heel verschillende stijl ontwikkeld en dat is goed te zien op deze
expositie, die vanaf 18 september tot 6 november te zien is tijdens de openingstijden van de bibliotheek in
Balk.
Openingsuren van de bibliotheek: dinsdag en vrijdag van 14.00-20.00 , woensdag en donderdag 14.00-17.30.

Expo’s bibliotheek Balk

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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