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Nieuwsbrief Nr. 1 - januari 2014
Zoals u wellicht heeft vernomen, is de nieuwsbrief deze keer later dan gebruikelijk. Desondanks is ons bestuur druk bezig
met diverse voorbereidingen. Om te beginnen wensen wij iedereen natuurlijk het allerbeste voor het nieuwe jaar 2014 toe.
Een terugblik is te zien op de website www.kunstkringgaasterland.nl.
Tsja, en dan is daar natuurlijk de Kunstmarkt 2014. Deze valt dit jaar op zaterdag 7 juni. Een groot aantal heeft het inschrijfformulier al
op de website gevonden en zich ingeschreven voor deze 5de editie. Het eerste lustrum (LUTStrum) en daar willen wij graag iets speciaals
van maken. Met deze nieuwsbrief ontvangt u automatisch het inschrijfformulier, zodat u zich direct in kunt schrijven mocht u
belangstelling hebben om deel te nemen aan dit open podium. Verder willen wij u er nog op attenderen om niet te lang te wachten met het
insturen van digitale afbeelding(en) van uw werk(en), zodat deze mee kunnen liften op de reclame poster die zoals elk jaar weer zal
bestaan uit deze afbeeldingen. Een mooi souvenir. Het themaplein naast de RK kerk is ‘Glaskunst’. Glaskunstenaars krijgen dit jaar extra
aandacht en ook extra ruimte om werk tentoon te stellen. Wij zien uw inschrijvingen met belangstelling tegemoet en hopen er met u weer
een feest van te maken! (mocht u nog vragen hebben, even een mail naar kunstkringgaasterland@hotmail.com en wij geven u z.s.m. een
antwoord op uw vraag)
Tot begin februari is de expositie van Sjoukje Altenburg-Wildschut uit Wyckel te zien in de bibliotheek van
Balk. Een fijnschilder in portretten van mensen uit de omgeving van Balk en Wyckel. Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 13.30 uur- 20.00 uur.
Tijdens de Kunstmarkt 2014 zal er een samenwerking
plaatsvinden met kunstwerkplaats voor mensen met een
verstandelijke beperking ‘Smoel’. Zij zijn op hun thuisbasis
Leeuwarden druk aan het werk om het besproken project vorm te geven, en dat is niet
Openingstijden bibliotheek
Dinsdag t/m vrijdag van
13.30 – 20.00 uur

niks! Natuurlijk verklappen wij nog niet wat het uiteindelijk zal gaan worden. Wel kunnen
wij vermelden dat dit kunstwerk zeker een week als standplaats Balk zal hebben.
(foto links: ‘Smoel’ werkplaats in Leeuwarden)

OPROEP VOOR KUNSTENAARS !!! In het centrum van Balk staat een beeld van Herman Gorter. Dit is een referentie met de band die dichter
ste
Gorter lang geleden had met Balk, alwaar zijn vader de predikant van de Doopsgezinde gemeente was. Dit jaar is zijn 150 geboortejaar en
dat willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Rondom 24 november 2014 zal een dag gekozen worden waarop wij dit i.s.m. het NUT gaan
vieren met dichters en kunstenaars in het centrum van Balk. Vandaar dat wij u via deze nieuwsbrief de kans bieden om hier aan mee te
doen. Langs deze weg willen wij beeldend kunstenaars oproepen zich te laten inspireren door Herman Gorter, zijn leven en zijn gedichten.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via de mail kunstkringgaasterland@hotmail.com.
www.facebook.com/pages/Kunstkringgaasterland/498504903549276
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een mail te sturen.
St. Kunstkring Gaasterland heeft de ANBI status, waardoor giften vrijgesteld zijn van belasting.
Mocht u ons enthousiasme delen en een bijdrage willen doen om alles mogelijk te maken, kunt u dit
doen op bankrek. Nr. 1213.46.633 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk.
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