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Nieuwsbrief november 2019
Ieder jaar is er aan de oevers van de Luts te Balk een expositie.
Dit jaar was er in verband met het 10 jarige jubileum van Kunstkring Gaasterland gekozen voor de fotoexpositie ‘Gaasterlanders’. Een zeer geslaagde expositie waarbij vele Gaasterlanders betrokken raakten en
steeds enthousiaster werden toen de kubussen met de foto’s geplaatst waren.
De fotopanelen zijn inmiddels bijna allemaal bij de gefotografeerde personen en hebben een mooi plekje
gekregen in woonkamers, tuinhuisjes en of op buitenmuren.
Voor 2020 is weer gekozen voor het project: ‘Kunst aan het Water’. Dit mede vanwege de enorme
populariteit van dit project bij publiek en kunstenaars.
Oproep Kunst aan het Water 2020, thema: Lust! (aan de Luts).
Stichting Kunstkring Gaasterland organiseert van 23 mei t/m 22 augustus 2020 de expositie Kunst aan het Water in Balk.
In en/of langs het water van de Luts (Elfstedenroute!) wordt op max. 15 locaties geëxposeerd. Dit keer is het thema: Lust! (aan
de Luts). Hierbij nodigen wij kunstenaars uit alle disciplines uit om het idee c.q. ontwerp van het te exposeren werk + cv te
zenden naar: Kunstkring Gaasterland, Van Swinderenstraat 51,
8561 BH te Balk of via de mail: kunstkringgaasterland@hotmail.com
Uiterlijke inzenddatum: 1 december 2019. Vergoeding per kunstwerk: € 200,–.
Tevens is er een vergoeding van transportkosten (in overleg). Publiciteit en pr wordt door ons geregeld.
Locatie = Buiten. Advies werken = enigszins hufterproof en weerbestendig.

Exposities Bibliotheek Balk:

Boven en naast de bibliotheek in Balk wordt op dit moment druk gewerkt aan de bouw van
appartementen. In verband met deze bouwwerkzaamheden is de bibliotheek tijdelijk
gesloten. Zodra de bieb weer open gaat, starten we weer met de tweemaandelijkse
exposities. Te volgen op onze website www.kunstkringgaasterland.nl

Wij verwelkomen Ymkje Bijl als nieuw bestuurslid van Kunstkring Gaasterland. Zij gaat zich vooral inzetten voor de organisatie van de jaarlijkse
Kunstmarkt in het centrum van Balk. Welkom Ymkje en heel veel creatieve inzichten gewenst!

Als je geen bezwaar maakt of je toestemming niet intrekt, gaan wij ervan uit dat je graag de
nieuwsbrieven van Kunstkring Gaasterland wilt blijven ontvangen via e-mail. Zie ook ons Privacybeleid.
www.kunstkringgaasterland.nl
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