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Nieuwsbrief juni 2011
Deze nieuwsbrief bevat even een terugblik op wat er is geweest maar geeft ook zeker informatie over wat er nog gaat komen.
Met de zomer voor de deur is dit het laatste bericht, voordat de vakanties losbarsten. In juli en augustus ontvangt u geen nieuwsbrief van ons.
Om te beginnen heeft Stichting Kunstweek ons het verzoek gedaan om u informatie te geven betreffende het nieuwe Jaarboek Kunstenaars
2012, dat begin november verschijnt. Als naslagwerk zal het Jaarboek worden geraadpleegd als geïnteresseerden op zoek zijn naar een
kunstenaar. Een relatief groot aantal kunstenaars heeft dankzij hun vermelding in het Jaarboek van dit jaar, werken verkocht en
expositiemogelijkheden gekregen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.jaarboekkunstenaars.nl
Stichting Kunstkring Gaasterland is partner van het Nationaal Kunstplatform. Op de site www.nationaalkunstplatform.nl kunt u onze gegevens vinden en die van vele andere
interessante instellingen en organisaties.

Het was soms spannend wat het weer betreft, maar wij kunnen toch terug zien op een zeer
geslaagde Kunstmarkt in het centrum van Balk op 11 juni jl. Ondanks dat er één pittige bui over
onze kramen spoelde, bleef het publiek tot het einde van de middag de werken van alle 100
kunstenaars bekijken. Met daarbij de muziek, graffiti kunstenaars, lopende poppenkast,
levende standbeelden en sleurkunst als extra’s, was het plaatje compleet en voor iedereen
toegankelijk. Er zijn kunstenaars die aangaven weer deel te willen nemen in 2012. Dat zorgt er
voor dat er binnen het bestuur nu al gesproken wordt over de invulling en hoe het nog beter
zou kunnen. Alle deelnemers hebben inmiddels een enquête formulier ontvangen via de mail,
waarin men aan kan geven wat goed was en wat er eventueel beter zou kunnen.

Foto: Kunstmarkt 2011 in het centrum van Balk

Ideeën en suggesties: ze zijn altijd welkom : kunstkringgaasterland@hotmail.com
Foto’s van de kunstmarkt 2011 staan inmiddels onze website www.kunstkringgaasterland.com

Na de expositie van Piet Kingma in de bibliotheek in Balk, zal Margreeth Leopold haar werk hier
exposeren. Zoals u op de foto hiernaast kunt zien schildert zij vaak heel herkenbaar het Friese landschap
en haar activiteiten. Zeker de moeite waard om te gaan kijken.
U kunt dit doen van 8 juli t/m 2 september a.s.

Openingstijden: Bibliotheek di. t/m vr.
13.30-20.00 uur Gemeentehuis iedere
ochtend: 9.00-12.00 uur en op woe.
13.30-16.00 uur Do. 18.30-20.00 uur

Bij deze nieuwsbrief zitten vijf extra bijlagen.
De eerste betreft een aankondiging van de plein-air dag in Sloten op 25 september 2011. Schilderen in de
open lucht is al een paar keer eerder in de gemeente Gaasterland-Sloten gehouden. Vooral het kleinste
stadje van Nederland Sloten, met zijn grachtje en de molen, is aantrekkelijk om vast te leggen op doek.
Bovendien zijn er leuke geldprijzen te winnen. De tweede bijlage gaat over een sponsor Aktie van de
Rabobank. Wij hebben deze al eens eerder naar u verzonden, maar dit is niet bij iedereen duidelijk over
gekomen. Vandaar de herhaling.
De derde bijlage bevat een poster t.b.v. de plein-air dag. Nr. 4 en 5 horen bij de inschrijving plein-air.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u dit te kennen geven door een mail te
zenden naar kunstkringgaasterland@hotmail.com

Foto: Margreeth Leopold

U kunt ‘Vriend van de Stichting Kunstkring’ worden door een bijdrage van € 20, = per jaar. Hiermee helpt u ons om activiteiten en evenementen
te organiseren. Meldt u zich aan dan krijgt u automatisch onze nieuwsbrief en kan het zijn dat wij u benaderen deel te nemen aan een activiteit
of evenement. Wij wensen u een fijne vakantie en wie weet tot 25 september a.s.
Stichting Kunstkring Gaasterland.
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