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Nieuwsbrief Nr. 4 - Juni 2013
Met heel veel plezier kijken wij terug op de vierde editie van de kunstmarkt in Balk. Het was de vrijdag
voor dit evenement nog wel even spannend i.v.m. de weersvoorspelling maar door het verzetten van de
openingstijd in de morgen, konden alle deelnemers uiteindelijk toch de werken uitstallen en etaleren in
de van Swinderenstraat en de Raadhuisstraat. Een fotocollage van deze prachtige dag is te zien op
www.kunstkringgaasterland.nl

In de bibliotheek van Balk is een
expositie te bezichtigen van 20
overige inzendingen van ‘Knipoog
naar Gaasterland’.
Openingstijden bibliotheek
Dinsdag t/m vrijdag van
13.30 – 20.00 uur

De fotoroute is van start gegaan en zal t/m de herfstvakantie
te bezichtigen zijn in het prachtige Gaasterland. Samen met de
fotografen hebben wij voor de opening een deel van de route
‘Knipoog naar Gaasterland’ gereden in de Gaasterland express.
Ook hier kijken wij met veel plezier op terug en zijn trots op het resultaat.
De openingshandeling is verricht door de wethouder Frans Veltman
van Gaasterlan-Sleat. Fotoroute boekjes zijn voor € 2, = p/st. te koop
bij de VVV’s in Gaasterland en bij Fa. Haantjes aan de van Swinderenstraat 51-54 in Balk. (meer foto’s kunt u vinden op onze website)

Start rondrit met de
Gaasterland Express

OPROEP: Op zaterdag 14 september 2013 is er weer de landelijke Open Monumenten Dag. Vorige editie hebben wij een beeldentuin
gerealiseerd in de pastorietuin van de RK kerk in Balk. Voor deze drukbezochte activiteit nodigen wij kunstenaars uit om ideeën en
inspiratie in te zenden die inspelen en invulling geven aan het thema 'Macht en Pracht'. Wij bieden de mogelijkheid om uw

kunstwerken in welke vorm dan ook tentoon te stellen aan een breed publiek in een prachtig rustieke tuin in het centrum van Balk.
Mocht u interesse hebben: mailen naar kunstkringgaasterland@hotmail.com en wij nemen z.s.m. kontakt met u op.

Foto’s gemaakt
tijdens de Kunstmarkt in Balk 18
mei 2013

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe!
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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