Secr. v. Swinderenstraat 51
8561 AS Balk
Tel. 06-51932552
kunstkringgaasterland@hotmail.com
www.kunstkringgaasterland.nl
www.facebook.com/pages/Kunstkringgaasterland/498504903549276

Nieuwsbrief oktober 2021
Het was stil… stil tijdens het pinksterweekend, stil in de zomerperiode en ook stil bij Kunstkring Gaasterland.
Ondanks alle verwoede pogingen toch IETS te kunnen organiseren strandde elk idee op de Corona preventieregels.
Nu er een sprankje licht aan de horizon verschenen is zijn wij als bestuur weer rond de tafel gaan zitten om een
brainstorm sessie te houden.
Voor dit jaar bleken er geen mogelijkheden te zijn voor evenementen in welke vorm dan ook.
Een evenement organiseren is nog te lastig i.v.m. de voortdurende regelgeving ofwel de voorbereidingsperiode is te
kort om het goed te doen.
Vandaar dat er besloten is met een frisse kijk 2022 in te gaan en hiervoor onze plannen te presenteren zodra alles
afgerond is.

SPRING!

Uiteraard de Kunstmarkt. Noteer alvast in de agenda: Zaterdag 4 juni 2022! Info voor inschrijving volgt.

Expositie ‘Lust’ (Kunst aan het Water 2021) wordt verplaatst naar de zomerperiode van 2022.
De uitgekozen deelnemers van deze editie worden gevraagd hun werken in 2022 te plaatsen in het centrum van Balk.
Achter de schermen wordt inmiddels gewerkt om de mogelijkheden te bekijken voor een eventuele cursus, samenwerking met als doel deelname
aan LF2028 (Arcadia), Kunst in de Kerk zoals voorgaande edities, iets te organiseren voor onze trouwe vrienden van Kunstkring Gaasterland
enzovoort.
Al met al weer ideeën genoeg.
Zodra er meer duidelijk is laten wij dit uiteraard weten via een nieuwsbrief.

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport
Korte terugblik op 2021.
Wat kon wel:
PORTRETBOETSEREN IN DE TEATERTUN.
Een productievol weekend met enthousiaste deelnemers/sters (foto →)
VIDEO ART ‘SPRING’ i.s.m. Luna Leeuwarden & Podium Gorter Balk.
Projectie van vrolijke beelden op de ramen van de Doopsgezinde kerk in Balk.
Toch nog een klein uitje in de avond tijdens een blokje rondom de Luts.
Exposities in de bibliotheek aan de Dubbelstraat in Balk.
We pakken de maandelijkse exposities in de bibliotheek aan de Dubbelstraat in Balk ook weer op.
Volg op onze site informatie over datums en namen.
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