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Nieuwsbrief januari 2022
De tiende!
Als het kan. Als het mag. Ja, dan organiseert Kunstkring Gaasterland op pinksterzaterdag 4 juni 2022 voor
de 10e keer de Kunstmarkt Balk. Een culturele dag voor jong en oud. Zo’n 100 kunstenaars tonen dan hun
werk op de kades van de Luts, er is livemuziek, straattheater, workshops en nog veel meer. De inschrijving is
inmiddels geopend, maar er is nog ruimte! Bent u kunstenaar en heeft u interesse? Meld je dan aan! Vul het
inschrijfformulier in https://kunstkringgaasterland.nl/kunstmarkt-2022/ of mail z.s.m. naar
kunstmarktbalk@hotmail.com. Daar kunt u ook terecht voor vragen.
Lust!

Kunstmarkt 2018

Deze zomer hopen we de expositie ‘Kunst aan het Water’ ook weer te mogen organiseren.
In het centrum van Balk tonen geselecteerde kunstenaars hun werk. Dit keer is het thema ‘Lust aan de Luts’.
Een thema dat to de verbeelding spreekt. Eind mei, voorafgaand aan de kunstmarkt, wordt de expositie
geopend en het werk is de hele zomer te bewonderen. Een reden te meer om een kijkje te nemen in het
mooie Gaasterland!

Kunstkringgaasterland is weer van de partij!
In 2022 starten Leeuwarden en de provindie Fryslân met Arcadia, een driejaarlijkse manifestatie die het vervolg is op Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018. Kunstkring Gaasterland staat mede aan de wieg van een indringende muziektheatervoorstelling:
“Het verdriet van de Zuiderzee”
Deze voorstelling vindt plaats vlak bij de Hege Gerzen op een terrein van Natuurmonumenten met uitzicht op het beschermde natuurterrein
Oudemirdumer Klif. Er wordt gespeeld in de periode medio augustus tot en met september 2022.
Alleen al het feit dat er op deze unieke plek een voorstelling wordt gespeeld maakt dit tot een unieke gebeurtenis. Orkater uit Amsterdam
verzorgt de voorstelling onder regie van de voormalige inwoner van Drachten, Geert Lageveen. Stichting the Green House is samen met De
Lawei uit Drachten verantwoordelijk voor de productie. Natuur Monumenten stelde het terrein beschikbaar en Kunstkring Gaasterland is partner.
Houdt onze nieuwsbrieven in de gaten voor meer nieuws en/of bezoek de website www.verdrietvandezuiderzee.nl

← Expositie Bibliotheek van Balk.
Van januari t/m maart 2022 is er een expositie te
bezichtigen van Grieteke Kleinhuis in de bibliotheek van
Balk. Dubbelstraat 1a, 8561 BC
Openingstijden:
Maandag en Woensdag t/m Vrijdag 14.00-17.30
Dinsdag 10.30-17.30

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

