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Beste Vrienden van BAS 10 
We zitten nu bijna een seizoen in onze nieuwe galerie aan 
de Suupmarkt 10 en we hebben een aantal fraaie 
tentoonstellingen gehad. De solo-tentoonstelling van 
Gert Jan Slotboom heeft tot ruime aandacht in de 
regionale pers geleid. De tentoonstelling rond tattoo’s 
trok veel aandacht door haar bijzondere karakter. Ook de 
huidige expositie naar aanleiding van 70 jaar bevrijding 
is een bezoekje aan onze galerie meer dan waard. Loopt 
u vooral eens binnen! U heeft de tijd tot en met 2 juni. De 
opening van deze tentoonstelling door de heer Ben 
Troostwijk van de Joodse Gemeente Leeuwarden en 
Henk van der Veer, Sneker stadsdichter, was bepaald 
indrukwekkend te noemen. 
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Wat kunt u 
verwachten? 

Vanaf 6 tot en met  23 juni 
exposeren leerlingen van 
Bogerman en de RSG in onze 
galerie met hun examenwerk.  
Elk jaar stellen we onze galerie 
open voor dit doel. 

Van 27 juni tot en met 28 juli 
exposeren Ilse Brul & Govert 
Oost in BAS 10 met abstract 
werk. 

Jaarlijks terugkerend is ook de 
Simmersalon, met werk van 
afstuderende of pas 
afgestudeerde studenten, in 
dit geval van de Klassieke 
Academie en Minerva. Deze 
expositie duurt van 1 augustus 
tot en met 15 september. 

Vriendenmuur 

In de galerie kunnen de 
kunstenaars-vrienden van   
BAS 10 voor € 25 per vierkante 
meter een deel van een 
achtermuur huren om hun 
werk ten toon te stellen. Van 
deze mogelijkheid wordt al 
gebruik gemaakt. Wie 
belangstelling heeft: 
aanmelden bij Hinke.
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BAS 10 in het seizoen 2015-2016 

Er is het komende seizoen in galerie BAS 10 meer te 
doen dan alleen het bewonderen van interessante 
exposities. Nu we zo’n schitterende ruimte aan de 
Suupmarkt hebben, ligt het voor de hand die ook voor 
andere evenementen te gebruiken. We zijn momenteel 
bezig deze activiteiten te organiseren. Er komen lezingen 
over kunst, kunstgeschiedenis en filosofie en er komen 
muziekavonden. Uiteraard krijgt u als Vriend van BAS 10 
op tijd een programma van deze activiteiten. 

Kunsteducatie 

Het cultureel aanbod voor het schooljaar 2015-2016 
voor het primair onderwijs in de gemeente Súdwest-
Fryslân ligt alweer bij de basisisscholen en de 
naschoolse opvang. Galerie BAS 10 staat er twee maal 
als aanbieder in. Als galerie met 'Ik zie ik zie wat jij niet 
ziet' en i.s.m. met het Fries Scheepvaartmuseum 'Kunst 
in heden en verleden'. Een groep bezoekt dan in 
anderhalf uur beide locaties. Ook de beide 
middelbare scholen, RSG en Bogerman, komen zeer 
regelmatig bij BAS 10 op bezoek. Daarnaast ontvangt 
Hinke steeds vaker mensen in allerlei soort verband. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende 
personen: Gerrit Gorter (voorzitter), Gé Bonnema 
(penningmeester), Jos van der Zwan (secretaris), Jur 
Thomas en Rein Pol. Het beheer van de galerie is al meer 
dan twintig jaar in goede handen bij Hinke Boorsma.
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Jaarlijkse bijdrage 

Ook dit jaar weer ontvangt 
u het verzoek voor de 
jaarlijkse bijdrage. De 
bijdragen van onze 
Vrienden is absoluut 
noodzakelijk om BAS ‘in de 
lucht’ te houden. Zoals u 
weet zijn we een nonprofit-
instelling, die het niet in de 
eerste plaats van de 
verkopen moet hebben. 
Willen we interessante en 
niet altijd courante kunst 
kunnen blijven tonen, dan 
is de donatie van onze 
Vrienden onmisbaar. De 
minimumbijdrage is € 20, 
maar voel u vooral vrij 
meer te geven. 

Kunstenaars 
vertellen 

Een relatief nieuwe 
activiteit is dat 
exposerende kunstenaars 
op een zondagmiddag iets 
over hun werk vertellen. 
We hebben nu enkele van 
dit soort bijeenkomsten 
achter de rug. De 
belangstelling was 
bemoedigend. De ‘sessies’ 
werden door de 
deelnemers zeer 
gewaardeerd. Houd u de 
berichtgeving hierover in 
de gaten.  
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