
Een 30 meter breed water -
lichtorgel dat water sproeit uit
170 mondstukken in diverse
afmetingen tot wel 40 meter

hoog. Water dat tijdens het
sproeien met licht kleurt in
rood, blauw, groen en oranje.
En dat alles wordt begeleid

met muziek. Kom kijken naar
deze spectaculaire watershow
bij de vijver in het park.

De stedenband De Bilt-
Coesfeld bestaat dit jaar 
40 jaar. Jumelage Comité 
De Bilt-Coesfeld nam het
initiatief voor een spectaculaire
show van water, licht en
muziek, verzorgd door de
vrijwillige brandweer van
Coesfeld. 

Zaterdagavond 9 september
om 21.30 uur bij de vijver.

Door: brandweer Coesfeld

1   •  Silver Seven kunstzinnige 
       edelsmid sieraden
       facebook.com/silverseven.seven

2  •  Sunniva Murris                       
       sunniva-murris.nl

3  •  Atelier Levend Glas
       levendglas.nl

4  •  Herbert Immer Willems
       herbertwillems.webs.com

5  •  Yonda Poslavsky - collages
       Info@hetverbeelden.nl

6  •  Mireille van Kempen
       mireillevankempen.nl

7  •  Jos Schelfhout schilderijen
       jos-schelfhout.nl

8  •  Marlene Nobel Keramiek
       art-noble.nl

9  •  elsie le coq viltontwerp
       elsielecoq.nl

10 •  Debby Brilleslijper
       facebook.com/collagesarecool

11 •  Jaap van Heest
       jaapvanheest.nl

12 •  LCKeramiek
       lckeramiek.nl

13 •  Richard Vloemans Keerpuntatelier
       keerpuntatelier.exto.nl

14 •  Pottenbakkerij Paul Werner
       pwkeramiek.nl

15 •  Martine Meijer schilderijen
       Martinemeijer.nl

16 •  Huub Kuepers Glasfusion
       hkglasfusion.nl

17 •  Corinaldi A. Pentekeningen
       amoscorinaldi.com

18 •  Andiniro
       deglasbakker.nl

19 •  Joke van Olm-Koenen 
       jokekoenen.nl

20 •  Zilverpakhuis
       zilverpakhuis.nl

21 •  Steengoedweekend
       steengoedweekend.nl

22 •  Ell. Geeh
       projectkleintjekunst.jimdo.com

23 •  Atelier Fenny Geyssen
       fennygeyssen.nl

24 •  Ada Breedveld schilderijen
       adabreedveld.nl

25 •  Aleke (atelier 12-31)
       aleke.info

26 •  Frederika Zomerman Keramiek
       instagram: frederikazomerman

27 •  Ferry Knijn Fotografie
       ferryknijn.com

28 •  Martha Castaneda Edelsmid
       marthacastaneda.nl

29 •  Carin Bodok Ceramics
       carinbodok.nl

30 •  Z en W fotografie
       zenwfotografie.nl

31 •  Jan Cor van Manen Fotografie
       jcfoto.nl

32 •  Susanne Silbeek
       susannesilbeek.nl

33 •  Glasatelier Breekbaar M. van Schaik
       glasatelierbreekbaar.nl

34 •  Anastasia Chernysheva
       chernika.zonerama.com

35 •  Jorie van der Loo
       jorievanderloogalerie.nl

36 •  Anuka                                  
       anuka.nl

37 •  Aly van der Woude, schilderijen
       galeriezeven.nl

38 •  Elfi Mischitz
       elfi.exto.nl

39 •  Glaskunst de IJsvogel
       glaskunstdeijsvogel.nl

40 •  Peter van Beveren
       petervanbeveren.exto.nl

41 •  Spoor68
       etsy.com/shop/Spoor68

42 •  Els Denekamp Kunstschilder
       denekamp.e@kpnmail.nl

43 •  Johan Eskens
       johaneskens.nl

44 •  Mélanie Khachaturyan
       m.khachaturyan7@gmail.com

45 •  Marie-Laure Drillet
       marie-laure.com

46 •  Rens van Bergen
       rensvanbergen.com

47 •  Amke Homan Glass Juwelry Design
       amkehoman.nl

48 •  Atelier Henk van Tuil
       schilderijen.schildersbedrijfvantuil.nl

49 •  DestrekenvanPaul
       destrekenvanpaul.nl

50 •  Natural Jewels
       naturaljewels.nl

51 •  Jossebags
       jossebags.com

52 •  Floor Pouw-Huigen
       art-florentine.nl

53 •  Esthers Glaskunst
       esthersglaskunst.nl

54 •  Zita van Noordenburg 
       zita.vannoordenburg.kunstinzicht.nl

55 •  Inge van Boven Schilderijen
       kunstvaninge.nl

56 •  Jan Schimmel Art
       jan-schimmel.webklik.nl

57 •  Addie Stam Artistic Tables
       artistictables.nl

58 •  Betty Kloosterman
       bettykloosterman.nl

59 •  CCJ Art
       ccjart.nl

60 •  Beeldenbries
       beeldenbries.nl

61 •  Atelier Petine
       atelierpetine.nl

62 •  C.E. Dekker schilder
       carladekker.nl

63 •  Atelier Anneke Kerkhof
       anneke-kerkhof.com

64 •  Theosschilderijen
       theosschilderijen.nl

65 •  Welmoed Reitsma                   
       welmoedreitsma.nl

66 •  Wendy Glas Keramiek
       wendyglas.nl

67 •  Watletje
       watletje.net

68 •  Inge Peeze, kunstschilder
       paintinge.exto.nl

69 •  Mieke Lankveld
       miekelankveld.nl

70 •  Jose Braam Keramiek
       josebraam.nl

71 •  Gerard Rijntjes
       gerard.diny.rijntjes@kpnmail.nl

72 •  Sebastiaan Duveen
       fb.me/sduveen

73 •  Hans Paus
       hanspaus.com

74 •  Monique Bosch/Boschbeeldend
       boschbeeldend.nl

75 •  Arnold Rosier Houtkunst
       rosierhoutkunst.nl

76 •  Frank Clewits
       f.clewits@upcmail.nl

77 •  Marco de Vente
       marcodevente.nl

78 •  Marijke Prins Schilderijen
       marijkeprins.nl

79 •  Heerenpleats Tonny de Heer
       heerenpleats.nl

80 •  Ada Heidbuurt sieraden/objecten
       adaheidbuurt8@kpnmail.nl

81 •  Renske-Art
       renske-art.nl

82 •  Herman van Loon Wand objekten
       hermanvanloon.nl

83 •  Artjolanda
       artjolanda.com

84 •  Annelies Textile Art
       anneliestextielwerk.nl

85 •  Carla Martens acrylschilderijen
       carlamartens1@hotmail.com

86 •  Jewels To Have
       facebook.com/jewelstohave

87 •  Gerreke van Veen
       ecru.nl

88 •  Keramiek Juliette
       keramiekjuliette.wix.com/
       keramiekjuliette

89 •  PLAK
       jeroline@ziggo.nl

90 •  Jetpaintingaway
       jetpaintingaway.nl

91 •  Tassenatelier Van alkine
       vanalkine.nl

92 •  Marian Dessing Ontwerpburo
       mariandessingshop.nl

93 •  Colorsofellen - Ellen Bakker
       colorsofellen.com

94 •  Jacques Kroon
       FB: Keramiek Jacques Kroon

95 •  Keramische beelden Hans en     
       Bernadette te Wierik
       hbtewierik.nl

96 •  Wil Wiegant schilderijen
       wilwiegant.nl

• schilderijen
• keramiek
• beelden/sculpturen/objecten
• glaskunst/lampen

• sieraden/edelsmeden
• grafiek/linoleum/ets
• fotografie
• vilt

Kunstmarkt De Bilt 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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HUISREGELS
•  Houd het park schoon.
•  Afval in de grijze vuilcontainers
•  Beschadig geen bomen, 

struiken en planten
•  Het festivalterrein is een 

‘honden aan de lijn’-gebied.
•  Algemene regels voor alcohol 

en drugs gelden ook hier.
•  Het gebruik van eigen drank 

en eten op het festivalterrein is 
niet toegestaan.

•  Roken in de tenten is verboden.

Kijk voor actuele en uitgebreidere 
informatie over deelnemende 
kunstenaars en het programma 
op kunstmarktdebilt.nl
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Kunstkramen met ca. 100 kunstenaars

Godefroy kunstboeken

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt

Informatie Kunstmarkt De Bilt

Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark

EHBO

Toilet voor mindervaliden (hoofdingang)

69
CDB
GB
VB
KM

KBH, Koninklijke Biltse Harmonie KBH
Fotoclub Bilthoven FCB

+

De Boetz:
Het betaalmiddel (waarde 
1 euro) op de Kunstmarkt is 
de Boetz. Met deze munt kun 
je betalen voor  consumpties 
bij het Boetzcafé, bij de food -
kramen en diverse attracties. 
De Boetz haal je bij onze 
kassawagen: contant te 
betalen of met pin.

Algemene Informatie:
Het festivalterrein ligt in het 
Van Boetzelaerpark in De Bilt.
De hoofdingang is aan de
Blauwkapelseweg/Bilthovense-
weg. Ook de ingangen aan de
Utrechtseweg en de Kerklaan
zijn open. Het terrein is toe -
gankelijk voor mindervaliden
via de hoofdingang aan de
 Kerklaan. 

Bereikbaarheid:
Er zijn zeer beperkte parkeer -
mogelijkheden. Wij raden u 
aan per fiets of OV te komen.
Openbaar vervoer, vanaf 
Utrecht CS: lijn 77 stopt bij 
de hoofdingang van het park, 
halte Blauwkapelseweg. Verder
lijn 50, 52, 53 en 74 halte
 Kerk laan, 3 minuten lopen 
naar de ingang Kerklaan.

Kijk voor actuele en uitgebreidere informatie over de deelnemende kunstenaars 
en het programma op kunstmarktdebilt.nl

Organisatie & realisatie Kunstmarkt De Bilt 2017: Niels Eijsbroek, Bas de Jong, Cees Slob, Rick van Westerop.  
Met speciale dank aan Quirina Hulsink, Dolf Wessels, Alyce Zandbergen, Eveline de Jong, Desiree Bosch, 
Heiko de Jonge, Bart van Gerwen en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor Kunstmarkt De Bilt. 

LARENSTEIN
Bilthovens 

Bouwbedrijf

Samen bouwen onder één dakSSaSamSameSamenSamen Samen bSamen boSamen bouSamen bouwSamen bouweSamen bouwenSamen bouwen Samen bouwen oSamen bouwen onSamen bouwen ondSamen bouwen ondeSamen bouwen onderSamen bouwen onder Samen bouwen onder éSamen bouwen onder ééSamen bouwen onder éénSamen bouwen onder één Samen bouwen onder één dSamen bouwen onder één daSamen bouwen onder één dak

• hout 
• recycled design
• leerbewerking
• overig

FOTO-EXPOSITIE
VRIENDSCHAP

Eten en drinken
Eten en drinken komt dit jaar van: Rodaen, Indytruck, Dani’s corner, De Blitz, Zinin, Crêpes de Paris,
Dikke Bertha, Zin in IJs en Babes Coffee.

Deelnemendekunstenaars
zaterdag 9 september - 12.00 -18.00 uur

KunstenHuis

muziek
theater
dans
beeldend

Spectaculaire 
waterorgelshow

Vriendschap gezien door de
lens van fotografen van Foto -
club Bilthoven. Een expositie
van negentien foto’s bij de
hoofdingang van het Van
Boetzelaerpark. 
Maak zelf een portretfoto van
een vriend of vriendin of laat 
je portretteren door één van 
de FCB-leden. De foto’s worden
afgedrukt en later in september
tijdens een FCB-clubavond
uitgereikt.

WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE
Wil je de fijne kneepjes van je

eigen fotocamera leren kennen
en de omgeving van het park
ontdekken door de lens van
jouw camera? Om 14.00 uur
organiseert de Fotoclub een

workshop Natuurfotografie.
Opgeven hiervoor kan via
parkavenue@telfort.nl of, als 
er plek over is, op de dag zelf.

Door: Fotoclub Bilthoven

Vriendschap tussen twee mensen
is een hechte band. Ik steun jou,
jij steunt mij. Vriendschap is 
voor altijd. Heeft de buitenwereld 
invloed op die vriendschap? 
Houdt de vriendschap stand? 
Of wordt hij er juist hechter van
en verbreedt hij zijn wereld?

Door: Frank Rigters

CHANGING EDDY

www.kunstmarktdebilt.nl

kunst, Workshops, KnutseleN, Muziek 
DanS, THEATER, EteN & Drinken, ZweEfmolEn, waterballen 

en nog veEl mEer • Van boeTzelAeRpark de bilt

Kom het zien, beleef het mee

El Parque 
de Los Amigos



A BRIGHTER LIGHT
Projectmanager houdt van catchy
popdeunen en gitaarbands. Inspiratie
putten ze uit ruim vijftig jaar pop -
muziek. Ze streven naar ‘wegwerp-
liedjes met eeuwigheidswaarde’, 
Aanvang: vrijdag 19.30 uur

WORKSHOPS & THEATER

HEAVY WHIPPED CREAM PROJECTMANAGER

THE CURIOUS INCIDENT

Viviënne heeft met haar stem niet 
meer nodig dan keys, drums en bas. 
Met Mom’s finest als begeleiding brengt
deze jonge formatie zowel oude als
nieuwe soul, funk en een tintje hiphop!
Aanvang: vrijdag 23.00 uur

MOM’S FINEST
Waarschuw je werk, je moeder en je
huisgenoten want ook dit jaar zwaaien
de poorten van het Van Boetzelaerpark
al op vrijdagmiddag open. De zweef-
molen draait, je kunt wat lekkers eten
en er is fijne muziek.

BOETZ BEATZ

Neighbours
Twee maanden na zijn optreden met de gelegenheidsband Neighbours op de
Kunstmarkt van vorig jaar overleed Norbert Sparnaay, slechts 54 jaar oud. 
Zijn zoon Bastiaan brengt samen met de band een eerbetoon aan zijn vader en
zingt een aantal nummers mee. Neighbours bestaat uit docenten van De Werk-
plaats en Het Nieuwe Lyceum. Zij spelen muziek van Bruno Mars tot David Bowie, 
van De Dijk tot Herman Brood en van The Beatles tot Prince. Voor ieder wat wils. 
Aanvang: vrijdag 20.45 uur

Aanstekelijke muziek, gepassioneerde
zangeressen, stomende ritmesectie
met bongo’s, conga’s, timbales, bas,
piano, trompetten en saxofoons...
Salsa!
Aanvang: zaterdag 17.15 uur

RADIO BUDAPEST MPG BILTSE HARMONIE ABANICOS

STREETBEAT EMPIRE

Onze huisband onder leiding van
Heiko de Jonge ontbreekt natuurlijk
niet! Welke muziekvrienden neemt 
hij dit keer mee?
Aanvang: zaterdag 21.00 uur

KMDB HUISBAND

PAVILJOEN KUNSTENHUIS DE BILT-ZEIST
KunstenHuis De Bilt-Zeist is hét centrum voor cursussen op het
gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst in De Bilt.
Kom naar het Paviljoen KunstenHuis en doe mee met de kinder-
workshops muziek, theater of dans (start iedere 20 minuten),
probeer muziekinstrumenten uit of laat je schminken. Docenten
vertellen je wat je wilt weten over de lessen en cursussen van
het KunstenHuis. Zij verwelkomen je graag! Kom ook kijken naar
het dansoptreden van de talentvolle Demo-groep op het hoofd-
podium (16.30 uur). 

Door: kunstenhuis.nl

FUNNY FREAK SHOW
Hilarische familievoorstelling van
Funny Freak met de allereerste  (ver-
plichte)  openbare sollicitatieronde
tot circusclown voor langdurig werk-
lozen. Neem plaats op één van de 
22 zitplaatsen en bekijk de prestaties
van ‘clowntje Pep’ (vanaf 18.00 uur).

Door: Nieuw lef

WORDBITES
Pakkende woordkunst onder de
 toverboom. Poëtische mix van
 gesproken woord en piano.
 Word bites haalt alles uit de kast!

Door: Wordbites.nl

NAUTILUS
Donker hout, oude neonbuizen,
koper, messing … het ziet er
 historischfuturistische uit die
 Nautilus! Er komt rook uit en 
het speelt muziekjes van 100 
jaar geleden. Wat een verras-
sende foto’s maakt het apparaat!

Door: vreemdevindingen.nl 

MUZIEK OP ZATERDAG

Pop-Rock met Caribische twist,
 muziek met kruiden van hotsaus 
en lekkere lemonade. Muziek om
landrotten te laten surfen.
Aanvang: vrijdag 22.00 uur

Magiër en mentalist Ramana, winnaar van de televisieshow De Nieuwe
Uri Geller en bekend van optredens in De Wereld Draait Door en
 Proefkonijnen, is bedreven in illusies en gedachtetrucs. Een meester in
Indian Magic, gedachten lezen, telekinese (waaronder lepels buigen),
seance en hij laat vanalles zweven. Laat je verbazen en verwonderen!

Door: Ramana

DE BILTSE HARMONIE
De Biltse Harmonie (KBH)  verzorgt
op de Kunstmarkt  diverse muziek -
workshops speciaal voor kinderen. 

Laat je kinderen kennis maken met
muziek en muziekinstrumenten. 

SUPERKIDS: spelen op slagwerk -
instrumentjes, muziek luisteren,
zingen en bewegen. Voor kinderen
van 5-7 jaar. 

AMV KIDS: de basis van muziek, leer
spelen op een klokkenspel of
blokfluit, zingen en plezier maken!
Voor kinderen van 7-9 jaar.  

MUZIEK OP SCHOOT: zingen,  dansen,
spelen en muziek maken kan al
vanaf hele jonge leeftijd. Muziek-
plezier van 0-4 jaar
(met een ouder/begeleider).

Door: Biltse Harmonie

Ramana

Na twee dagen genieten van kunst,
theater, workshops en live muziek 
nu even lekker dansen tot je er bij
neervalt op de beatz van DJ Luc 
tot 00.00 uur!
Aanvang: zaterdag 22.30 uur

ADIOS MET DJ LUC

DICHTERS IN HET PARK
Op en rond het kleine podium kun 
je de gehele hele dag luisteren naar
voordrachten van dichters en schrijvers.

The Streetbeat Empire berooft je van
je angst om te gaan dansen! Met hun
vlijmscherpe, akoestische sound word
je heen en weer geslingerd tussen de
vier windstreken! 
Aanvang: zaterdag 18.30 uur

BOETZ BEATZ OP VRIJDAG

RIMPELS OP HET
 WATEROPPERVLAK
Mensen dobberen op en neer, komen
in aanvaring, gaan kopje onder,
komen weer bovendrijven. Ze hebben
stootkussens, maar echt contact 
kan wel tegen een stootje, toch? 
Een korte locatiepresentatie, die
kant noch wal raakt.

Theater in ‘t Groen maakt al tien 
jaar spraakmakende theatervoor -
stellingen op spannende locaties 
in de gemeente.

Door: Theater in ‘t Groen

CIRQUE MOUSTACHE EN DE KINDER-
KARAVAAN

VERHALEN OVER
VRIENDSCHAPPEN
Besties, matties, kamaraden, 
BFF’s en bro’s, hoe je het ook
noemen wil, het zijn je vrienden.
Het Weeshuis van de Kunst brengt
dit jaar “Echt gebeurde’ verhalen 
op de kunstmarkt De Bilt.

Kom luisteren naar spannende 
en ontroerende ‘echt gebeurde’ 
verhalen over vriendschappen 
en alles wat daar bij hoort, van
samen uit, samen thuis, tot een
alibi verlenen. Want voor je vriend
ga je door dik en dun, en knijp 
je best een oogje dicht. 

LEVENDE VRIENDSCHAPSPOST-IT
Wil jij, na het horen van deze
 verhalen, je beste vriend/vriendin
een vriendenboodschap op de
Kunstmarkt sturen? Dan kun je die
persoonlijk laten optekenen door
onze ‘Levende vriendschapspost-it’.
Mocht je nog geen of niet genoeg
vrienden hebben en je afvragen
wat voor eerste indruk je eigenlijk
maakt? Doe dan mee met onze
‘Nooit te laat voor een eerste
 indruk’.

Door: Weeshuis van de Kunst

Een enthousiaste groep jonge artiesten brengt een nostalgische
familieshow vol passie. Geef je over aan een wereld voor sterke
mannen, beeldschone koorddanseressen en grappige klunzen 
en vergeet even alles wat buiten de tent gebeurt. Een ouderwets
 gezellig miniatuurfestival voor de hele familie, traditioneel met
popcorn en suikerspin!

Door: Cirque Moustache

Blues Rock/Folk Rock band met rootsy
geluid dat ergens ligt tussen laid-back,
Westcoastfolk en bluesy rock. Hun eerste
EP, Cooking With… Heavy Whipped
Cream, is afgelopen juni uitgekomen. 
Aanvang: vrijdag 17.00 uur

Finalisten van Grote Prijs van
 Nederland, speelden live op Radio 1
en 3FM. Brengen Indie-pop voor
 liefhebbers van Ben Howard, Jose
 Gonzales en early-Coldplay.
Aanvang: vrijdag 18.15 uur

KWETSBARE OUDEREN VERBINDEN
Voor ouderen is vriendschap  onderhouden of nieuwe vriendschappen
sluiten lastiger dan wanneer je jonger en mobiel bent. Vereenzaming
komt dan ook vaak voor en daar hebben we soms zo weinig oog voor
in ons jachtige bestaan. Zittend aan een mooie houten tafel worden
 ouderen uit dezelfde wijk tijdens de Kunstmarkt met elkaar verbonden
zodat duurzaam contact kan ontstaan. Lokaal voor lokaal.

Kwetsbare ouderen verbinden. Dat is de missie van stichting Met je
Hart. Wij geloven dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner
én rijker maakt. Hier zetten we ons graag voor in. Persoonlijk en
 oprecht. Samen met anderen. Kom je ook ontmoeten?

Door: stichting Met je Hart

MAAK EEN YEL MET
 RAPPER REAZUN
Rapper ReaZun geeft speciaal
voor de Kunstmarkt twee Rap-
workshops op het KBH-veld. 
Dit is je kans! Maak een 
vriendschaps-yel samen met 
een echte rapper! ’s Avonds
treedt ReaZun ook nog op.

De melodische sound van de Melodie
Percussiegroep (MPG) sleept je mee
in bekende en minder bekende
 nummers waarbij je niet stil kunt
 blijven zitten.
Aanvang: zaterdag 14.45 uur

JUDY BLANK
Singer-Songwriter deelt haar
 hersenspinsels op een houten
veranda in Lake Arthur en laat je
proeven van New Orleans met
een kippenvel-stem.

Aanvang: zaterdag 13.00 uur 

We kennen ’m als die fraaie rapper van The Kyteman Orchestra. Een bevlogen
leeuw uit 1985, gevormd door liefde en de levenswandel van pa en ma.
 Geïnspireerd door vriendschappen en een gezonde gevoeligheid voor verslaving.
 Gedreven door muziek. Soms misschien wat eigenwijs en koppig. Na jarenlang in
het Frans te hebben  gerapt bracht Reazun zijn eerste soloalbum ‘Ik Ben Hartman’
uit, een album vol broeierige nederrap. Zaterdagavond treedt hij op en zingt hij
nummers van dit album.
Aanvang: zaterdag 19.45 uur  

De traditie van de Hongaarse en
 Roemeense zigeunermuziek komt tot
leven in Radio Budapest. De mee-
slepende en  virtuoze musici  zorgen voor
een  onvergetelijke  muzikale ervaring.
Aanvang: zaterdag 13.30 uur

BEN 
REAZUN

wensen over liet … En Cordante zelf, die sprankelende
naïviteit, laat de vrouwen maar oppassen. 
De Baron weet het zeker: aan het eten hier mankeert
niets! Zelfs met neef Radetski Bouchon erbij, de
burleske kwant van het gezelschap voor wie nooit
iets goed genoeg is, zal er meer kleur en warmte
zijn. Verbondenheid waarin iedereen zijn of 
haar plek weet, kent en vervult.

EL PARQUE DE LOS AMIGOS
Zal Auguste, De Chief, het allemaal
wel waarderen. Hij die alles
en iedereen bij elkaar weet 
te houden? Kom het zien,
beleef het mee, maak kennis
en schuif aan op deze 
‘Días de Amigos‘, of wel 
‘Vriendendagen’ bij de vrienden van Baron Ferdinand van 
Boetzelaer op 8 en 9 september in het Van Boetzelaerpark, 
eenmalig omgedoopt tot ‘El Parque de Los Amigos’. 

Voor het eerst strijkt de clan van Baron Ferdinand P. van Boetzelaer neer in De Bilt voor hun jaarlijkse
bijeenkomst. Nooit eerder nam De Chief, Auguste Balb, de moeite deze kant op te komen. Nu de jaren

beginnen te tellen, oude en nieuwe banden steeds belangrijker blijken en het lot wil dat hij de bijeenkomst
organiseert, weet De Baron het zeker: vriendschappen zijn er voor en door dik en dun.

El Parque de Los Amigos
VRIENDEN IN HET PARK 
De Baron verwelkomt zijn vrienden in het Van Boetzelaerpark. 
Hij is vol vertrouwen, maar gespannen. Om het de vrienden van de
clan, maar vooral De Chief, naar de zin te maken hebben dansers,
acrobaten, operazangeressen, bands, orkesten, cateraars, amateurs
en professionals zich bereid getoond echt alles uit de kast te halen
om er een feest van te maken. Kunstenaars uit binnen- en buitenland
nemen hun mooiste waar mee, natuurlijk in de hoop dat De Chief 
een werk van hun koopt. En iedereen komt eten, als vrienden onder
elkaar, met Auguste.

GEMÊLEERD GEZELSCHAP 
De Chief komt niet alleen. Zijn nichten komen ook. Catharina van
Overbeeke met haar waarzeggers-DNA, ga met haar in gesprek en
voor je het weet ligt jouw toekomst voor je op tafel. De zeer stipte
Bernadette Constantina, een verpleegster die als enige Auguste op de

vingers tikt. Omgangsvormen en hygiëne hoog in het vaandel: was
zij het niet die vier jaar geleden iedereen redde van een voedsel -
vergiftiging toen de maaltijd bij Cordante Carrilion, een volle van
Boetzelaerse nota bene, maar los van iedere conventie, ernstig te

Ook dit jaar staan er weer diverse workshops voor jong en oud op het pro -
gramma. Neem je vrienden mee en geniet van theater, muziek, magie, literaire
voordrachten en niet te vergeten een heus kindercircus. Bespeel een instrument,
dans mee, maak je eigen yel met rapper Ben Reazun, stuur je ‘best friend forever’
een levende vriendschapspost-it of maak samen met je vriend(in) een nevelige foto.


