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Nieuwsbrief Nr. 3 - Mei 2013
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, Dat ik vaak hoorde voor
een zomernacht, in een oud stadje, langs de watergracht.’ De eerste zin van het gedicht ‘Mei’
geschreven door Herman Gorter.
Herman Gorter

In de bibliotheek van Balk is vanaf 22
mei een expositie te bezichtigen van
een groot aantal overige inzendingen
van ‘Knipoog naar Gaasterland’.
Openingstijden bibliotheek
Dinsdag t/m vrijdag van
13.30 – 20.00 uur

Een opening die past bij de opening van de activiteiten die gehouden zullen worden in mei. Langs de
watergracht wordt op 18 mei voor de vierde keer de grootste Kunstmarkt van het noorden gehouden
en het nieuwe geluid is vanaf 17 mei de fotoroute
‘Knipoog naar Gaasterland’. De winnende foto’s zijn gemaakt door: * Martijen Bachum & Nynke Smit *
Henk Beeuwkes *Reiny Bourgonje *Richard Gerrits *Wiebe Hazenberg *Johan Keus *Ellen Kriebel
*Tjitske van Marion *Johan Rietberg *Henk Schalken *Annemarie Veltman *Nynke Venema *Arjen
Visser *Coert Winkel *Annemarie Wolkers . In totaal komen er 20 borden van 2 x 3 meter door heel
Gaasterland te staan met daarop de winnende foto’s.

(Foto hier boven: Arjen Visser)

De opening van ‘Knipoog naar Gaasterland’, zal verricht worden door de burgemeester van Gaasterlân-Sleat W. Hoornstra. Nabij het oude
Raadhuis van Balk zal hij op vrijdagmiddag 17 mei a.s. om 15.30 uur een fotopaneel in Balk onthullen.

Kunstmarkt: Op dit moment hebben 101 kunstenaars zich opgegeven om deel te nemen aan de
editie van 2013. Zij zullen allemaal weer een plekje rond de Luts innemen om al het prachtige
werk tentoon te stellen. Naast deze kleurrijke invulling komt er muziek op het terras met Sandra
van der Meer en band, bij het Treemterplein de ‘Camper’ muziek uitvoering van Sido Martens en
op het wedstrijd skûtsje van Sloten, Jan Tekstra. Het themaplein 2013 is ‘hout’ en in de
pastorietuin van de RK kerk is een expositie van Andreas Janssen met de mogelijkheid voor een
workshop. Ook zal Jantsje Bron een workshop geven maar dan gaat het om beeldhouwen. Ook
voor de kleinste bezoekers is er van alles te doen. Voor het hele programma en de deelnemers
lijst is een kijkje op de website www.kunstkringgaasterland.nl inmiddels mogelijk.
www.facebook.com/pages/Kunstkringgaasterland/498504903549276
Misschien dat u het boven aan deze nieuwsbrief heeft gezien, maar Kunstkring Gaasterland is sinds kort ook op facebook te
volgen. Via de link hier boven kunt u ook daar zien wat er zoal gedaan wordt door de Stichting.

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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