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Nieuwsbrief September 2011
De Friese term: “De tiid hâld gjin skoft” (vrij vertaald: ‘de tijd heeft geen vakantie’) is misschien wel
toepasselijk om mee te openen in deze eerste nieuwsbrief na de vakantie periode.
Er wordt dan ook al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de Plein-Air dag, welke gehouden zal
worden op zondag 25 september a.s. in het pittoreske stadje Sloten (Frl.) Dit elfstedenstadje met de
prachtige oude geveltjes en de gracht leent zich uitstekend voor deze creatieve dag.
In samenwerking met het museum van Sloten is er een programma gemaakt voor de mensen die zelf niet
schilderen of tekenen maar toch mee willen genieten van deze gezellige dag.
Met andere woorden een geschikte dag voor de hele familie of met vrienden.
Voor de deelnemende kunstenaars is er een prijzen pot te winnen van:
e
1 prijs € 500, =
e
2 prijs € 300, =
e
3 prijs € 200, =
Publieksprijs € 100, =
En voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar een prachtige schilderdoos.
Uiteraard zal de beoordeling worden verzorgd door een deskundige jury.
Interesse: Een mailtje naar kunstkringgaasterland@hotmail.com met naam en adres en wij sturen de nodige
informatie naar u toe.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u dit te kennen geven door een mail te zenden naar kunstkringgaasterland@hotmail.com
Jonge (mode) fotograaf Harmen Meinsma exposeert in de bibliotheek in Balk.
Na een aantal exposities van schilderijen komt er nu een expositie van mooi fotografisch werk van de jonge
Balkster fotograaf Harmen Meinsma in de bibliotheek. Harmen is 20 jaar en timmert hard aan de weg om een
stempel te drukken op de hedendaagse fotografie. Hij is een selfmade fotograaf die zijn eigen weg uitstippelt.
“Ik ben iemand vol ambitie en passie en mijn werk krijgt veel navolging op het internet”, zegt Meinsma.
De foto’s hebben de feeling van perfectie en oogstrelende modefotografie, maar altijd toont het de mens in al
zijn puurheid en kwetsbaarheid. Een bijzondere tegenstelling die prikkelt en gezien moet worden.
De collectie die hij zelf samen heeft gesteld voor deze expositie, is een ingetogen en heldere samenvatting van
zijn werk en het geeft een goed beeld van wat hij in zijn, tot nog toe korte, loopbaan heeft gemaakt.
De expositie is te zien vanaf 5 september tot en met 1 november tijdens de openingsuren van de bibliotheek:
dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur.

Dit seizoen krijgt u niet elke maand een
nieuwsbrief van ons maar één keer in de
twee maanden.
Harmen Meinsma - Fotografie
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