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Nieuwsbrief Juni 2017
Wat weer een enthousiasme tijdens de Kunstmarkt op 3 juni j.l. Zowel het publiek als de deelnemende
kunstenaars hadden voor de 8ste keer een geweldige zaterdag tijdens het pinksterweekend. Dit is voor ons
als bestuur een grote stimulans om door te gaan met dit evenement. Vandaar dat de eerste plannen al weer
op tafel liggen en de denktank door gaat met het bedenken van nieuwe of betere ideeën. Eind dit jaar is er
weer de mogelijkheid voor inschrijving Kunstmarkt 2018 die dan gehouden zal worden op 19 mei.
Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Werk van één van de
deelnemende kunstenaars
2017.

De uiteindelijke datum voor de eerste benoeming ‘Dichter fan Fryslân’ is bekend. Op vrijdag 24 november 2017 tussen
16.00 en 18.00 uur zal dit plaatsvinden in de Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat 27 in Balk. De organisatie is in
handen van de Provincie Fryslân en Kunstkring Gaasterland in samen met St. Podium Gorter gastheer. U kunt erbij zijn,
maar vol=vol.

In 2018 organiseert kunstenaar Dirk Hakze in Sloten zijn Colourfield Performance. Voor kunstschilders een prachtige gelegenheid om mee te doen aan
Culturele Hoofdstad Leewarden Friesland. Voor meer informatie zie: http://www.dirkhakze.com/projecten/the-colorfield-performance-ch-2018.html

Wisseling van de wacht: In 2010 tijdens de eerste Kunstmarkt in Balk kwam Trinet Rozemeijer ons versterken in het bestuur.
Nadat Trinet meer werkzaamheden kreeg te doen op haar vakgebied, heeft zij besloten te stoppen met haar bestuursfunctie bij Kunstkring Gaasterland. Voor
al die jaren inzet willen wij Trinet uiteraard heel hartelijk bedanken. Immers, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en dan is het moeilijk een vervanger/ster te
vinden. Toch is dit gelukt! Wij heten welkom in ons bestuur Antje Reitsma die enthousiast de uitdaging aan durft. ( Foto onder: Trinet tijdens Plein Air in
Sloten aan het werk)
De ‘Kunst aan het Water’ 2017, dit keer met als thema
‘Plakjes’ staat inmiddels in het centrum van Balk. Op de
website www.kunstkringgaasterland.nl is alsvast een
Voor en tijdens de benoeming ‘Dichter fan
voorproefje te nemen. De gebruikelijke flyers liggen bij de
Fryslân’ zal in het centrum van Balk een poëzieroute
drukker op de pers en zullen binnenkort weer gratis te
ingericht worden. Een nieuw project waar wij nog
verkrijgen zijn op diverse plaatsen in Balk.
niet teveel van willen verklappen.

Lienke Boot exposeert in de bibliotheek van Balk
In de bibliotheek van Balk zijn van 9 juni tot en met 24 augustus linoleumsneden van Lienke Boot te bewonderen.
Het betreft een keuze uit de kleurenlino’s die zij maakte voor het boek ‘Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en
lytse protters’ van Eppie Dam. Naast haar reguliere baan in het onderwijs heeft Lienke Boot altijd getekend en
geschilderd. Aanvankelijk voor zichzelf en op bescheiden schaal. Haar werk kreeg meer bekendheid, en meteen
waardering, toen ze in 2013 fijnzinnige pentekeningen leverde voor een bloemlezing Friese vogelpoëzie. Een jaar
later maakte ze, in klassieke stijl, botanische pentekeningen voor een andere poëzie-uitgave.
Meer informatie op www.kunstkringgaasterland.nl

Expo’s bibliotheek Balk

Voor € 20, = per jaar kunt u vriend van Stichting Kunstkring Gaasterland worden.
Ook eenmalige bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom. Het rekeningnr. Van
Kunstkring Gaasterland is: NL45 RABO 0121 3466 33
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