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Nieuwsbrief april 2019
Al eerder werd de zin ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ in onze nieuwsbrief gebruikt.
Deze regel uit het gedicht ‘de Mei’ van Herman Gorter blijft actueel.
2019 is voor Kunstkring Gaasterland een jubileumjaar. 10 jaar!
Dat mag gevierd worden en maakt dat er nagedacht wordt over:
Veranderingen/Vernieuwingen/Verbeteringen.
Een nieuw logo, een nieuwe website, nieuwe evenementen enz.
Vele evenementen hebben de revue gepasseerd en daar wordt met veel plezier en enige trots op
teruggekeken.
Wat blijft staan is de Kunstmarkt waarmee de start werd gemaakt in 2010.

Zaterdag 8 juni 2019 – Kunstmarkt:
De aanmeldingen stromen weer binnen voor deelname aan de 10 e editie van de kunstmarkt. Er is nog plaats maar wacht niet te lang met
aanmelden om teleurstelling te voorkomen. Dit kan via de website www.kunstkringgaasterland.nl onder de kop kunstmarkt. Het
inschrijfformulier kan vervolgens digitaal ingezonden worden.
LET OP: Een paar technieken zijn al volgeboekt. Dit zijn textiele werken en edelsmeden.

Exposities Bibliotheek Balk:

Carole Witteveen exposeert van 19 april tot 29 juni 2019.
“Een schaduw die over water glijdt” is de titel van deze tentoonstelling
Werk dat balanceert tussen de grens van sprookjes en de waan
van de dag aldus Carola.
Nog een nieuw item in 2019 is de fotoexpositie met als titel ‘Gaasterlanders’.
In vier dorpen in Gaasterland worden deze zomer fotopanelen geplaatst met daarop foto’s van Gaasterlanders gemaakt door
de professionele fotografen: Tryntsje Nauta, Marieke Kijk in de Vegte en Kees Muizelaar. Zij struinen op dit moment heel
Gaasterland af op zoek naar mooie beelden.
Tsja, er zijn nog zoveel ideeën en plannen! Wij houden u op de hoogte.

Zolang je geen bezwaar maakt of je toestemming niet intrekt, gaan wij ervan uit dat je graag de
nieuwsbrieven van Kunstkring Gaasterland blijft ontvangen via e-mail , zoals uiteengezet in
ons Privacybeleid. www.kunstkringgaasterland.nl
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