
1   •  Rina van Kilsdonk                    
       rinavankilsdonk.nl

2   •  Atelier Wol en Zijde                  
       atelierwolenzijde.nl

3   •  Keerpuntatelier                       
       keerpuntatelier.nl

4   •  Atelier Petine                          
       atelierpetine.nl

5   •  Redmer Hoekstra                     
       redmerhoekstra.nl

6   •  Annette Nieuwland                   
       annettenieuwland.nl

7   •  Trudie van Haaster - 
       Het RecycleLAB                       
       trudievanhaaster.nl

8   •  Aly van der Woude                  
       galeriezeven.nl

9   •  Elsie le Coq viltontwerp            
       elsielecoq.nl

10  •  Debby Brilleslijper collages        
       facebook.com/collagesarecool

11  •  Zimba-Arts and Crafts               
       zimba-artsandcrafts.nl

12  •  Natural Jewels                         
       naturaljewels.nl

13  •  Ton van der Bijl                       
       tonvanderbijl.nl

14  •  Jan Veenhof

15  •  Elly de Kuijer Beeldenkunst 
       handgemaakt                         
       ellysbeeldenkunst.nl

16  •  Marlene Nobel Keramiek           
       art-noble.nl

17  •  José Braam                            
       josebraam.nl

18  •  Willeke Vilt en Textiel               
       willekeviltentextiel.nl

19  •  Atelierevk                              
       atelierevk.nl

20 •  Ineke Spork                           
       inekespork.nl

21  •  Ivo                                       
       kunstschilder-ivo.com

22 •  Bart McLeod                           
       mooischilderij.nl

23 •  Renske-Art                             
       renske-art.nl

24 •  Tonny de Heer - Heerenpleats     
       heerenpleats.nl

25 •  Joke van Olm-Koenen               
       jokekoenen.nl

26 •  Titus de Jong                          
       visendejong.nl

27 •  SeeMeOnly                             
       etsy.com/shop/SeeMeOnly

28 •  Piet Brummelbos Verlichte kunst
       pietbrummelbos.nl

29 •  Lekstroom                             
       houtdraaiers-de-lekstroom.nl

30 •  Floor Pouw-Huigen                   
       art-florentine.nl

31  •  Serge de Vries                        
       sergedevries.nl

32 •  Mireille van Kempen, 
       kunstschilder                          
       mireillevankempen.nl

33 •  Marjolein Braakman                 
       jossebags.com

34 •  Bam-crea (by Heleen)               
       bam-crea.nl

35 •  De streken van Paul                 
       destrekenvanpaul.nl

36 •  Zilverpakhuis                          
       zilverpakhuis.nl

37 •  Antoon Hoefnagels                  
       andiniro.nl

38 •  Beelden met een verhaal           
       beelden-met-een-verhaal.com

39 •  Glasatelier Breekbaar                
       glasatelierbreekbaar.nl

41  •  Oloide.nl                               
       oloide.nl

42 •  Ahsatan Rekka

43 •  Rijpers

44 •  CCJ Art                                  
       ccjart.nl

45 •  Peter van Beveren                   
       petervanbeveren.exto.nl

46 •  Addie Stam Artistic Tables

47 •  Dutch Polaroidgirl                    
       dutchpolaroidgirl.nl

48 •  Babette Peters                        
       babettepeters.nl

49 •  Henri Horeman 
       Olieverfschilderijen                   
       henrihoreman.nl

50 •  Elfi Mischitz                            
       elfi.extol.nl

51  •  Erik Loman                            
       erikloman.com

52 •  KLEURRIJK                             
       hannah-elina.exto.nl

53 •  Thomas van Galen Photography  
       thomasvangalen.com

54 •  Robert Kauffeld                       
       casselsoup.exto.nl

55 •  GH fotografie                          
       gekehop.nl

56 •  Sebastiaan Duveen                  
       cargocollective.com/
       TheAllureofImperfection

57 •  Marijke Prins Schilderijen          
       marijkeprins.nl

58 •  Mieke Lankveld                       
       miekelankveld.nl

59 •  Monique Bosch                       
       boschbeeldend.nl

60 •  Antoinette Elsinga, 
       Seleniet Kunst                        
       selenietkunst.nl

61  •  Camphuijsen Art                      
       camphuijsen-art.nl

62 •  Marian Dessing                       
       mariandessingshop.nl

63 •  TOEPAS creaties                      
       toepascreaties.nl

64 •  Herbert Immer Willems              
       herbertwillems.webs.com

65 •  Marion Tigchelaar                    
       marion.exto.nl

66 •  Simon Gort, 
       Vormgever in Hout

67 •  Yvonne Korshuize                    
       Art-Yvo.com

68 •  Ada Heidbuurt

69 •  Kim Wiggers                           
       kim.wiggersraalte.nl

70 •  Glasatelier Butterfly/ 
       van der Velden Keramiek           
       glasatelierbutterfly.nl

71  •  PAT                                      
       patricia-tesselhoff.nl

72 •  Willy Schut                             
       willyschut.exto.nl

73 •  NIC (NvBW)

74 •  Jaspers' tekenwerk                   
       mooietekeningen.com

75 •  ICOR                                     
       icor.nl

76 •  FEDDE NICOLAI                       
       feddenicolai.com

77 •  Karen Pelckmans                     
       karenpelckmans.nl

78 •  Van Alkine                             
       vanalkine.nl

79 •  Blueburt                                
       blueburtartshop.com

80 •  Judith Stam Kunst                    
       judithstam.nl

81  •  Thea de Visser keramiek           
       tdevisser.nl

82 •  Borghuis Natuurlijk Verbeelden   
       natuurlijkverbeelden.nl

83 •  Roozendaal & Swaan Verlichting   
       roozendaalenswaan.nl

84 •  LCKeramiek                            
       lckeramiek.nl

85 •  WOEDD - vormgeving in hout     
       woedd.nl

86 •  Babke's Bronzen Beelden          
       babkemoelee.nl

87 •  Haveli Arts                             
       haveli.nl

88 •  Zita van Noordenburg               
       zita.vannoordenburg.kunst-
       inzicht.nl

89    Piketty Blue 
       Waarom hebben zo weinig 
       mensen zo veel en zo veel 
       mensen zo weinig?

Hoe gelijk is jouw wereld? 
Is het eerlijk dat de één 
meer heeft dan de ander? 
Wat is  eerlijkheid dan? 
Conceptuele kunst van 
Frank Rigters.

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

• sieraden/edelsmeden
• grafiek/Linoleum sneden
• fotografie
• vilt

Kunstmarkt De Bilt 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:
ZATERDAG Hoofdpodium KBH podium In het park
12.00-12.30 Opening Kunstmarkt
12.30-13.00
13.00-13.30

KBH  
presentaties

13.30-14.00 Weathertown
Bigband14.00-14.30

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

Pitou
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00

Laroux
18.00-18.30
18.30-19.00

Stracx
19.00-19.30
19.30-20.00

old vs new
20.00-20.30
20.30-21.00

Boetzstock
21.00-21.30
21.30-22.00
22.00-22.30
22.30-23.00

DJ Luc23.00-23.30
23.30-24.00

VRIJDAG Hoofdpodium

17.00-17.30
Norden

17.30-18.00
18.00-18.30

Seven to Eleven
18.30-19.00
19.00-19.30

Creators of the Sun
19.30-20.00
20.00-20.30

Neighbours
20.30-21.00
21.00-21.30

Allez Mama
21.30-22.00
22.00-22.30

Grapevine Collection
22.30-23.00
23.00-23.30

DJ
23.30-24.00
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Workshops vanaf 12.30
tekenen, speksteen, muziek, 
kleurplaten, kunsttoren,
kunstobjecten, enz. 
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 «  Kerklaan

 Ingang Utrechtseweg

speeltuin
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Kunstkramen met 89 kunstenaars

Godefroy (kunst-)boeken

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt

Informatie Kunstmarkt De Bilt

Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark

EHBO

Toilet voor mindervaliden (hoofdingang)
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Verhalend glas

KBH workshops

Abacus kunsttoren

De verhalenboom

Zweefmolen

KBH podium

Mirlen’s Mad Ride

Horeca: Thai, Surinaams,
Italiaans en Marokkaans

Tweezaam

Hoofdpodium 
  

KUNSTMARKT DE BILT
PLATTEGROND 2016

Huisregels 

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

De Boetz:
Het betaalmiddel op de Kunst-
markt is de Boetz. Met deze
munt kun je betalen voor
 consumpties bij het Boetzcafé, 
bij enkele foodkramen en bij
 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 deelnemende kunstenaars 
en het programma op kunstmarktdebilt.nl

Organisatie & realisatie Kunstmarkt De Bilt 2016: Niels Eijsbroek, Bas de Jong, Cees Slob, Rick van Westerop 
Met speciale dank aan alle vrijwilligers en gemeente De Bilt.

LARENSTEIN
Bilthovens 

Bouwbedrijf

Samen bouwen onder één dakSSaSamen bSamen bouwSamen bouwen onder éSamen bouwen onder één dak

• hout 
• recycled design
• leerbewerking
• overig

wannee’s
De Biltse galerie Ruimte voor Kunst brengt tijdens
deze Kunstmarkt met het project ‘Verhalend Glas’ het
Van Boetzelaerpark in beeld en licht. Dit gebeurt met
een opstelling van poëtische foto’s - gemaakt in het
park - op glas en door licht en een geluidinstallatie.
In deze installatie zal de werking van glas, licht 
en geluid een boeiende ervaring opleveren voor 
de kijker, maar ook voor de directe omgeving. 

Zowel zaterdag overdag als zaterdagavond is deze
kunstinstallatie in het park te zien en te horen. 
Het project ‘Verhalend Glas’ gaat over het verbeelden
van de betekenis en de identiteit van fysieke 
plekken, organisaties en personen in glaskunst. 

De kunstinstallatie is een gezamenlijk project van
Sascha Hacska (glaskunstenares), Hans Kars (glas -
kunstenaar en stadssocioloog), Jozé ten Have
(kunstschilderes en ontwerpster), Marieke Wijntjes
(fotografe) en Daan Kars (lichtkunstenaar).

Galerie Ruimte voor Kunst • Dorpsstraat 42, De Bilt
ruimtevoorkunst.com • verhalendglas.nl

Verhalend Glas

Galerie Ruimte 
voor Kunst zet 
Van Boetzelaerpark 
in beeld en licht

Eten en drinken
Eten en drinken komt dit jaar van: Restaurant Rodaen, Eetcafé Joos, Dani’s corner, Wannee’s Thai Food
en Crêpes de Paris. Zin in IJs schept de ijsco’s en de Coffee Babes schenken de koffie.

Het Gist
en Borrelt 

in het Park...

kunstmarktdebilt.nl

Deelnemende kunstenaars
Kunstmarkt De Bilt 2016

kunst, Workshops, KnutseleN, Muziek, DanS, 
THEATER, EteN & Drinken, ZweEfmolEn, waterballen 
en nog veEl mEer. Van boeTzelAeRpark, de bilt

9-10 
September

KunstenHuis

muziek
theater
dans
beeldend

Kunstmarkt De Bilt steunt dit weekend het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds Provincie Utrecht zorgt ervoor dat kinderen van 
4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen aan
 lessen in muziek, theater, dans en beeldend. Meer informatie via 
jeugdcultuurfonds.nl/utrecht

zaterdag10 sept



Seven to Eleven is een Utrechtse  
indie-pop band. Zij speelden in Tivoli
Vredenburg en de Helling. Stonden 
in het voorprogramma van de 
Handsome Poets en Rigby. 
Aanvang: vrijdag 18.00 uur

SEven to eleven
De pop/rockband NORDEN zorgt 
voor een lading energieke popsongs
en sferische, ingetogen songs. 
Stonden in De Helling in Utrecht en
waren live bij Radio Veronica..
Aanvang: vrijdag 17.00 uur

Creators of the Sun is een goede mix
van britpop, indie en rock. De catchy
songs liggen lekker in het gehoor 
en nemen je mee op een heerlijke
 gevarieerde muzikale trip.
Aanvang: vrijdag 19.00 uur

boetz beatz OP VRIJDAG

Kunst MARKT

workshops & Theater

TWEEZAAm
Hoe verhouden we ons? Tot ons zelf, elkaar, onze omgeving en de 
wereld. Daarover gaat Tweezaam. Een even subtiele als spannende
voorstelling van Sanne Clifford en Wordbites waarin de verhouding
 tussen moderne dans en spoken word centraal staat. De taal van
de dans en de dans van de taal… Kortom een uniek samenspel 
van woord en beweging. Dat maakt een en eenzaam tot tweezaam.

Door: wordbites.nl

9  -  1 0 S E P T E M B E R

norden Creators Of The Sun

Allez Mama

Met passie brengt Grapevine Collection
hun eigen sound met dance, funk, pop 
en rock invloeden. Het nieuwe, eigen, 
dynamische geluid blijft hangen en 
zet aan tot dansen! 
Aanvang: vrijdag 22.00 uur

grapevine collection
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
Neighbours is een bijzondere formatie die bestaat uit docenten van 
De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum. De docenten hebben altijd het gevoel
dat ze concurrerende scholen zijn maar ze willen nu letterlijk laten zien dat
muziek verbindt. Neighbours speelt muziek uit de Top 2000. Van Bruno Mars
tot David Bowie, van De Dijk tot Herman Brood en van The Beatles tot Prince.
Swingende nummers waarop je kan dansen. Voor ieder wat wils. 
Aanvang: vrijdag 20.00 uur

Foto: OogOpDeBilt.nl 

De Weathertown Bigband geeft een
spetterend concert met muziek uit
bekende films: o.a. Star Wars, Pink
Panter, The Good, the Bad and the
Ugly en James Bond.
Aanvang: zaterdag 13.30 uur

Lenny Laroux brengte korte verhalen
van onderweg en wereldmuziek uit alle
windstreken. Klanken uit de Balkan, 
Ierland, Vlaanderen, Mississippi, vermengd
met Americana en African muziek. 
Aanvang: zaterdag 17.15 uur

De 7-koppige band Stracx uit Utrecht
geeft een eigen draai aan de hits van
nu. Beetje up-tempo, jazz swing én
pit. De naam wijst naar de toekomst,
die begint nu en duurt tot Stracx. 
Aanvang: zaterdag 18.30 uur

Weathertown bigband LAROUX STRAcX

BOETZSTOCK

Na twee dagen genieten van 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

eruit met dJ LUC

pITOU
Met de concertreeks 'Blowing in the wind' biedt theater Het Lichtruim elke laatste
vrijdag van de maand een podium aan de hartenkreten van Nederlandse singer-
song writers. Met 'Pitou' geven zij een klein voorproefje van het komende seizoen.
Pitou omringt de luisteraar met troostende folk, neemt je bij de hand en trekt je
vanaf de eerste noot mee in een landschappelijke sfeertrip, doorvlochten met
 betoverende samenzang. Ze won daarmee al 'mooie noten' 2015. Op de dag na 
de release van haar debuut in het Van Boetzelaerpark!
Aanvang: zaterdag 15.30 uur

Kunstenhuis 
de bilt-zeist
geeft workshops voor jong en
oud: beeldende kunst (afdeling
De Werkschuit), theater 
(Theaterschool Masquerade),
muziek (Muziekschool) en dans
(Dansschool). Laat je uitgebreid
informeren over het nieuwe
 cursusprogramma of schrijf je
meteen in.

speksteen
 bewerken
Kinderen leren hoe ze een
speksteen kunnen bewerken
en tot een mooie hanger
kunnen omtoveren. Komt
je creativiteit al naar boven?              
Doe mee aan de workshop
speksteen bewerken.

Door: kunstenhuis.nl

luchtacrobatiek
Houd je van klimmen en hang 
je graag op de kop? Dan is deze
workshop echt wat voor jou! Je
wordt er lekker sterk en lenig
van. Klimdoek, ook wel tissue
genoemd, is een sierlijke 
vorm van luchtacrobatiek, 
bekend van Cirque du Soleil. 

Door: TumbleTime

Mirlen’s mad race
Magiër Mirlen controleert op
eigen wijze hoe het gesteld staat
met jouw angst en nervositeit.
Wanneer je per tweetal zijn 
‘Dragon-Cat’ kasteel binnen
bent, staat je al snel oog in oog
met zijn hogere krachten: dank-
zij Magiër Mirlen manifesteert  
de angst zich in vele kleuren
voor jouw ogen en verlost hij 
je,  kinderlijk eenvoudig, van
deze emotie.

Door: Nieuw Lef

Nautilus
De Nautilus is een foto-apparaat
dat bedacht had kunnen zijn
door Jules Verne. Donker hout,
koper en messing geven ‘m een
historisch-futuristische uitstraling.

Door: vreemdevindingen.nl 

MUZIEK OP zaterdag

Allez Mama maakt al 20 jaar muziek
die je hoort bij de Afro-Amerikaanse
bevolking in Louisiana (VS) en zingt
Nederlandstalig. Dans mee tot je
 voeten de grond niet meer voelen.
Aanvang: vrijdag 21.00 uur

Tom en Tom zijn oud. Zo oud dat ze zelf niet meer weten hoeveel jaar
ze zijn. Gewapend met een reuzentuba, een bombardon met daarin een
muziekdoosje struinen ze de straten en pleinen af. Hun liedjes spelen
ze voor oudjes, jonkies, mooie vrouwen, deugnieten en voor wie goeie
oren heeft. Wees niet verbaasd als ze een dansje met je maken!

Door: totaaltheater.com

Brei mee aan het Netwerk 
Baron van Boetzelaer is niet alleen een enthousiast brouwer maar
ook een onverbeterlijk binder. Hij brouwt zijn eigen bier. Bindt niet
alleen soepen en sauzen, maar ook jong en oud. 

Brei mee met Brouwer Boetz aan het Netwerk
De ouderen leerden het Net-Werk aan de jongeren: breien! Maar nu
leren jongeren hoe het WiFi Net-Werk(t) aan de ouderen. Vanaf twee
pontons in de vijver wordt een Net Werk gebreid, help de overkant
te halen en zo de oevers met elkaar te verbinden. Breng je telefoon
of iPad mee en zoek met ons gratis WiFi-netwerk naar de beste
breipatronen. Verbind en deel de informatie door te komen breien,
een oude Van Boetzelaers-traditie.

Voor jongeren van 14 tot 94 jaar 
Om 17:00 uur wordt officiëel het resultaat bekend gemaakt!

Door: windmeewerken.nl

klimmen 
Klimmen van boom tot boom
met touwladders, wiebelbruggen
en vele andere klimonderdelen.
Maar altijd oppassen geblazen,
Haal jij de overkant?

Door: Kinderopvang De Bilt

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

Workshops voor kinderen in de speciale KBH muziektent
Laat je kinderen kennis maken met de wereld van muziek en muziek -
instrumenten. SuperKids: spelen op slagwerkinstrumentjes, muziek
 luisteren, zingen en bewegen. Voor kinderen van 5-7 jaar. AMV Kids: de
basis van muziek, leren 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. 
Muziekplezier van 0-4 jaar (met een ouder/begeleider). 

PRESENTATIES OP KBH PodiuM
Braziliaans slagwerk: opzwepende ritmes en zomerse klanken, het
swingt de pan uit! ‘Mini-marchingband-show’: één, twee in de maat …
links, rechts, links, rechts! Zet je beste beentje voor en loop mee met
de optocht.Geniet ondertussen van de straatartiest die het allemaal
niet zo serieus neemt. Flashmob: uit verschillende hoeken van het
park ontstaat muziek. Eén voor één komen muzikanten al spelend aan-
gelopen en uiteindelijk smelten alle klanken samen tot één geheel ….

kunsttoren
Tien meter de lucht in, bont,
 opvallend: de Kunsttoren.
 Kunstenaar Ton Schepers nodigt
je uit ons thema te verbeelden
in een mooi schilderij. Handen
uit de mouwen en aan de slag!
Doe mee en draag je ideeën
beeldend uit. Het geheel van 
al deze creaties samen wordt
een ‘gesammtkunstwerk’ dat 
het park doet kleuren.

Door: abacustheater.nl 

De verhalenboom 
Geef Wilma een onderwerp 
of ervaring en ze schrijft er een
verhaal of gedicht over.

Door: Wilma Jansen

Tom Tom & de Bombardon

Bilts Bier!
         SPECIAAL & LOKAAL  

Speciaal voor 
Kunstmarkt De Bilt is 

een Bilts Bier gebrouwen 
door de gebroeders Jorg 
en Lars van der Plank 
van Brouwerij Mozes.
Verkrijgbaar op de

 KunstmarktHet gist en borrelt in het park...
In 2016 tovert Brouwer Boetz, de geniale maar

 eigenzinnige nazaat van de Baron van Boetzelaer,
het park om in een bruisend vat waar muziek,
kunst, bier en theater samensmelten tot een
 brouwsel dat jong en oud, conventioneel en
 experimenteel samenbrengt onder de bomen, 
op het water, op de dansvloer of aan tafel.

Kom op 9 en 10 september naar het 
van Boetzelaerpark en gooi jezelf “in the mix”. 
Schilder, dans, klei en brei, zing of trommel, 

draai en zwaai, gist en borrel mee. 
Hoe meer  ingrediënten in het vat, 

hoe rijker het mengsel!

zaterdag10 sept

Een experimentele mix van diverse
muziekstijlen. Door Jaap Firet (KBH)
en rapper ReaZun (bekend van 
The Kyteman Orchestra) en vele
 andere  (KBH)muzikanten. 
Aanvang: zaterdag 19.30 uur

old vs newkoos 
Koos maak de leukste  kinder -
kleurplaten die je je maar kunt
voorstellen.

Door: Koos Lukkien

Kunstmarktvrijwilliger Heiko de Jonge
heeft een heel legertje muzikanten 
weten te strikken voor een heuse ‘band-
mash’ met cross overs van muziekstijlen,
denk aan soul, country rock en funk!
Aanvang: zaterdag 20.30 uur

zaterdag10 sept

vrijdag9 sept

Op de kunstmarkt kun je dit jaar weer meedoen aan diverse work-
shops voor jong en oud en genieten van theater. Bespeel een instrument, bewerk
speksteen, schilder mee aan de Kunsttoren en brei mee aan een netwerk!


