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Nieuwsbrief Nr. 2 - april 2014
Het sfeerplaatje voor de Kunstmarkt van dit jaar heeft inmiddels weer mooie kleuren
gekregen. Door een kleine uitbreiding op deze vijfde Lu(t)strum editie, is het nog mogelijk
en zeker de moeite waard voor geïnteresseerde kunstenaars om alsnog in te schrijven
voor deelname. Textiele werkvormen en zilversmeden kunnen zich niet meer opgeven i.v.m.
het behaalde aantal deelnemers. Op de website worden telkens aanvullingen gezet met
informatie over de extra acts, muziek enz. en natuurlijk als belangrijkste punt: de lijst
met deelnemende kunstenaars. Voor kunstenaars die niet deel kunnen nemen omdat het werk
te kwetsbaar is voor een buitenexpositie: Er is nog een plek vrij in de kerk ’t Breahûs. De vrijwilligers van deze bijzondere plek helpen u graag om uw werk zo mooi mogelijk ten toon te
stellen. Opgave kan via de website of een mailtje naar: kunstkringgaasterland@hotmail.com
Glaskunstenaars: Het glasplein is bijna vol! Mocht u nog mee willen doen, wacht dan niet te lang met inschrijven want op = op.
Op zaterdag 29 november a.s. is er het grote Gorterfestival in Balk. Zoals eerder aangekondigd is het dit jaar de
150ste geboortedag van dichter/schrijver Herman Gorter en dat is een feest waard. Inmiddels zijn negen kunstenaars
druk in de weer om hun nieuwe werk geïnspireerd op de gedichten van Gorter uit te werken. Deze creaties zullen in een
tentoonstelling geëxposeerd worden voor en tijdens deze bijzondere dag. Leerlingen van de Scholengemeenschap Gaasterland gaan aan de met het maken van gedichten/poëzie. Artiesten die graag
mee willen doen zijn Gerrit Breteler, Hein-Jaap Hilarides en Ingmar Heytze. Allemaal zullen zij zich laten
inspireren door Herman Gorter. Tijdens een avondvullende voorstelling op zaterdag 29 november presen-

Openingstijden bibliotheek
teren al deze enthousiaste mensen hun kunstwerken in al zijn diversiteit van vorm. Ook dit wordt een
Dinsdag t/m vrijdag van
sfeerplaatje
13.30
– 20.00 uur gehuld in prachtige kleuren.

In de bibliotheek van Balk exposeert op dit moment Marcelle Vroege. Marcelle heeft haar atelier in
Hemelum waar zij tien jaar geleden begonnen is met schilderen in olieverf. Zij schildert wat haar raakt en

Beeld van Gorter
in Centrum Balk.

Vooral het vrolijke kleurgebruik is kenmerkend voor haar werk. De expositie is te bekijken tijdens opening van de
bibliotheek: dinsdag t/m vrijdag 13.30 tot 20.00 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

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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