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Nieuwsbrief maart 2020
In deze nieuwsbrief hoeven wij het gelukkig niet te hebben over alle dreigingen die op ons afkomen
via de media. Wij mogen het hebben over: Hij IS er zo nu en dan weer!
DE ZON! Vandaar dat wij vrolijk beginnen met een berichtje over de Kunstmarkt:
Inschrijving KUNSTMARKT 2020 is nog mogelijk maar wees er snel bij want vol is vol!
Op de website www.kunstkringgaasterland.nl staat het inschrijfformulier waarmee
belangstellende kunstenaars zich kunnen aanmelden voor deelname Kunstmarkt 2020. Na
aanmelding neemt de Kunstmarkt commissie z.s.m. contact op via de mail.

Foto: Deel van poster 2019

De kunstmarkt is in 2020 op zaterdag 30 mei (pinksterweekend) van 10.00 tot 17.00 uur.
Vragen over de kunstmarkt 2020? Mailen kan naar kunstmarktbalk@hotmail.com

Voor de expositie ‘Lust’ (Kunst aan het Water 2020) zijn de kunstwerken uitgekozen.
De kunstenaars die dit jaar mee doen zijn:
Jan Osinga - Smoel Kunstwerkplaats - Mirjam Wierenga - Henk Bank - Carla Rump - Marieke de Jong
Jaap Velserboer i.s.m. Bert Neelen - Miriam Kocken - Nicole van Buuren - Nelleke Allersma
Faye Postma - Ankie Koopmans de Vos en Alco Carolus.
Het belooft weer een mooi route rondom de Luts te worden deze zomer.
Veel mensen hebben sympathie voor het werk dat de Kunstkring Gaasterland verricht. Alles wat de
Kunstkring doet, geschiedt op vrijwillige basis en met financiële ondersteuning van subsidies en donaties
van fondsen. Ook u kunt de Kunstkring steunen. Voor slechts € 20, = per jaar wordt u Vriend van de
Kunstkring Gaasterland en ondersteunt u dit belangrijk initiatief. Wij houden u dan op de hoogte van alle
activiteiten en bij openingen van exposities ontvangt u vroegtijdig bericht. U kunt zich aanmelden door
even een mailtje te zenden naar: kunstkringgaasterland@hotmail.com. Alvast onze harelijke dank!
Exposities in de bibliotheek aan de Dubbelstraat in Balk.
De verbouwing rondom de bibliotheek neemt meer tijd in beslag dan verwacht.
Vandaar dat er is gekozen om de huidige expositie nog even door te laten lopen.

Namens Anne, Jannie, Wijnanda, Antje, Fêdde en Ymkje iedereen een mooi en kunstzinnig
2020!

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

