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Nieuwsbrief Nr. 5 - september 2013
‘Een speciale en zeer creatieve ervaring.’ Dat was het eindoordeel van de deelnemers aan de schilderworkshop op het
Slotermeer. Tijdens de eerste workshop zijn een fotograaf en journaliste van de Leeuwarder Courant een uurtje mee
geweest om een indruk te krijgen van deze activiteit. Op de website www.kunstkringgaasterland.nl kan men dit persbericht
nalezen. Deze staat onder de kop ‘Cursus aanbod’ in de subkop ‘Workshop op Slotermeer’. Voor de laatste workshop op
zaterdag 7 september a.s. zijn er nog een paar plekken vrij. Wilt u deze creatieve ervaring zelf ook beleven, wacht dan niet
te lang met inschrijven i.v.m. het beperkt aantal plekken in de zeeschouw ‘Frya’ van Wigle Engelsma.
Opgeven kan via de website van kunstkringgaasterland.nl of bellen met het secretariaat.
Impressie foto’s
van de workshop op
het Slotermeer olv
Wigle Engelsma

Tijdens de Open Monumenten Dag op 14 september 2013 in Balk, zal de tuin van de RK pastorie in het centrum van Balk weer omgetoverd
worden tot een heuse Beeldentuin. Er zullen werken getoond worden van Yanny de Groot, Angela Dijkman en Bram de Smit. Op de site
http://www.yannydegroot.nl/index.php?page=galerij.php kan het werk van Yanny de Groot worden bekeken. Angela Dijkman is een verrassing uit
Balk en informatie over Bram de Smit uit Harich kunt u vinden op www.kunstroutegaasterland.nl/bram.html

Na de tentoonstelling van foto inzendingen t.b.v. de fotoroute ‘Knipoog naar Gaasterland’, zal begin september de bibliotheek van Balk
opnieuw ingericht worden. Sinds één jaar is een groep enthousiaste schilders/schilderessen begonnen met het schilderen zonder begeleiding
in het cultureel centrum ’t Haske aan de Dubbelstraat in Balk. Na een winterseizoen hard werken en elkaar
Openingstijden bibliotheek
stimuleren, bleek de oogst dusdanig, dat er besloten werd om mee te doen met het exposeren in de biblioDinsdag t/m vrijdag van
theek. T.z.t. zullen de werken van deze groep om de website van de Kunstkring komen te staan.
13.30 – 20.00 uur

Misschien ten overvloede, maar de fotoroute ‘Knipoog naar Gaasterland’ kan nog bekeken worden tot het einde van de herfstvakantie in
oktober. Fotoroute boekjes zijn te verkrijgen voor € 2, = per stuk bij de VVV’s in Gaasterland en bij Fa. Haantjes, van Swinderenstraat 51 in
het centrum van Balk.

3 Oktober a.s. start weer een schildercurus in Balk: voor informatie: www.kunstkringgaasterland.nl

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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