KUNSTMARKT
DE BILT 2019
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CODA
CODA is een hardrockband bestaande
uit 15-jarige gepassioneerde musici.
Philip op gitaar en lead vocals, Hugo op
bas en Guus op drums. Ze hebben bij
Kunstbende Utrecht 2019 de 3e prijs
gewonnen, en bij de Zeister kunstwedstrijd
On Stage de eerste prijs behaald.
Aanvang: vrijdag 19.40 uur
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THE SUITS
The Suits is een 10-koppige soul/funkband van Het KunstenHuis. The Suits
maakt van ieder evenement een feest
door met bekende hits uit het soul/ funk
repertoire van toen en nu bezoekers op
te vrolijken. Bijzonder is de grote en
veelzijdige blazerssectie van deze band.
Aanvang: vrijdag 19.00 uur
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ENDEAVOUR
De band Endeavour heeft een harde
soms symphonische rockstijl en speelt
naast eigen nummers ook covers van
onder andere Mayhem. Deze veelbelovende band stond inmiddels op
verschillende podia en namen onlangs
eigen werk op in de studio.
Aanvang: vrijdag 18.15 uur

29

29

37
38
39
40
41
43 42
4
4
45

us
Blusb

95
92
93
94
9966 9977

93 94
95 92

30
31
32
33
34
35
36

Bilthovenseweg

zza
li e pi
Fratel

25

26

2277 2288

er
Pepp

23

24

24

11
11 1122 133 1144
1

ffel
e Gri
ieuw
De N

22

13

1199
2200

1100

ef
Zwe

BA
R

2121

NAVIGATE

lse
we
g

WC

Toilet voor mindervaliden (hoofdingang)

7

9

ap
e

88

799

61

61

7 8800

Café e
d
aan ven
ha

n
iljoe
Pav tenhuis
s
Kun

Ing

62 63 64

62
63
64
65
65

« Kerklaan

66

ang

Utre
chts
ewe
g

DeelnemeNde KunsteNaArs

57 •
58 •

zaterdag 14 september - 12.00 -18.00 uur
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Waterballen
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Tobias van Helden Edelsmid - tobiasvanhelden.nl
Erna van Pelt Keramiek - ernavanpelt.nl
Laura Hoynck van Papendrecht - laurafrancesart.com
Herman Stel - hermanstel.nl
Jorien Stel Paper-Art - jorienstel.nl
Mark Pistoor - arkpistoor.com
Goud Zilver en Meer
rick-goud-zilver-en-meer.jimdosite.com
Krista's tassen - webshop.kristas.nl
Creatiefglas - creatiefglas.nl
Marijke Prins Schilderijen - marijkeprins.nl
JulieJolie - juliejolie.nl
Silver Seven - silverseven.nl
Lin's Creative Designs - linscreativedesigns.nl
Ada Breedveld Galerie - adabreedveld.nl
Joop van de Biesebos schilderijen - joopbiesebos.nl
pottenbakkerij Paul Werner - pwkeramiek.nl
Beeldenbries - beeldenbries.nl
Brenda van den Bos
Biediebiedie - biediebiedie.nl
Jeannette JHH - jeannettehilbert.jouwweb.nl
Jos Gielen - josgielen.com
gert van de pol tekeningen
gertvandepoltekeningen.nl
Zimstone Shona Sculptures
facebook.com/zimstone.shona.art
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Eyecatcher - gerdaglerum.wordpress.com
Anneke Schollaardt Sieraden - anneke.schollaardt.nl
Doesjka Kuhlemeier - pardoesj-beelden1.webnode.nl
Goudsmid en Co. - goudsmidenco.com
Keramiek van Pien - keramiekvanpien.nl
Galerie Art-is-Tic Zeist - art-is-tic.nl
Atelier Marni - ateliermarni.nl
A+J Sieraden - facebook.com/AJSieraden
Ben Kleyn Art - benkleyn-art.nl
Susanne Silbeek - susannesilbeek.nl
Ringenzo - ringenzo.jalbum.net/loes
Mart van Golde - martwenskaarten.nl
Carla Dekker - carladekker.nl
Debby Brilleslijper
facebook.com/collagesarecool
Keramiek Juliette - keramiekjuliette.com
Davinart - davinart.nl
Shadreck Huni
zimba-arts.com/shop/metal-birds/baby-goose
Rina van Kilsdonk - rinavankilsdonk.nl
Van Onna Bronzen Beelden - jossylvanonna.nl
Antoon Hoefnagels - deglasbakker.nl
Jan Cor van Manen - jcfoto.nl/agenda-2
Z en W fotografie - zenwfotografie.nl
Oloide.nl - oloide.nl
Jan den Houtdraaier - jandenhoutdraaier.nl
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FRISBEE
Coverband en graag gehoorde gast op
de Kunstmarkt. Vijf enthousiastelingen
die met veel speelplezier op het
podium staan. Verwacht geen 13 in
een dozijn nummers die al zo vaak
door anderen zijn vertolkt.
Aanvang: vrijdag 23.00 uur
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COUNTER JIB
Pure adrenaline en testosteron, ruw
maar toegankelijk, oorspronkelijk en
pakkend als de hel. Counter Jib heeft
live zijn explosieve karakter grotendeels
bewezen, heeft duidelijke ambities
en de wereld nog meer te bieden.
Aanvang: vrijdag 21.45 uur
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SURED
In 2016 uitgeroepen tot ‘beste singersongwriter van Utrecht’, geprezen om
zijn gitaar- en entertainment skills en
zijn karakteristieke, hese stemgeluid.
Vorig jaar zocht hij een band bij
elkaar voor zijn debuutalbum.
Aanvang: vrijdag 20.30 uur
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De bandleden kennen elkaar van school.
In het muzieklokaal op De Werkplaats
ontstonden de eerste nummers van
de band die nu één jaar bestaat. Live
speelt Navigate eigen nummers, afgewisseld met covers van Royal Blood,
Foo Fighters en Mumford and Sons.
Aanvang: vrijdag 17.15 uur

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Bushalte

6699 7700 71
71

772

7733

re
Ut

g
we
se
t
ch

•
•
•
•
•

schilderijen
keramiek
beelden/sculpturen/objecten
glaskunst/lampen
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fotografie
vilt
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recycled design

• leerbewerking
• illustraties/tekeningen/grafiek
• overig
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Artrolinka - Rolinka van Zuiden - rolinka.nl
Nojram - nojram.nl
Jolien van Es, raku keramiste - jolienvanes.nl
Redmer Hoekstra - redmerhoekstra.nl
Vogelsvanvos - vogelsvanvos.nl
Mieke Lankveld - miekelankveld.nl
Puur en Stoer - puurenstoer.com
Willeke Vilt en Textiel - willekeviltentextiel.nl
Liska Koekoek
instagram.com/sketchdoodleartstuff
Kunst en Sieraden | Henk Kroese - henkkroese.nl
Tonny de Waaij Spelen met water en kleur
tonnywater.nl
Schilders Atelier H.v.Tuil
schilderijen.schildersbedrijfvantuil.nl
Sanha Kang - ozvalley.nl
Bob en Mieke van der Putten - bobsgallery.net
anuka - anuka.nl
Stichting MakeItTogether - makeittogether.nl
Intermezzo Japan - intermezzo-japan.nl
Atelier Annastraat - atelierannastraat.nl
Anna Belleforte - annabelleforte.com

PLo
mp
De Plomp ligt daar maar. Hij kan er ook niets aan
doen. Het gebeurt. Het gebeurt hem. Hij laat het ook
gebeuren. Maar wat moet hij doen? Wat kan hij doen?
De Plomp heeft het maar zwaar te verduren.
Welkom bij De Plomp. Ga lekker liggen en dompel je
in Plomp. Kijk en wordt een beetje Plomp. Hoe voelt dat?
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Florentine Pouw-Huigen - art-florentine.nl
Annelies Textile Art - anneliestextielwerk.nl
Anneke Nijman Schilderijen - anneke-nijman.nl
Elsie le coq viltontwerp - elsielecoq.nl
Anne von Drehle schilderijen - annevondrehle.nl
Atelier Karin Wichers - karinwichers.nl
Janneke Tol Keramiek - janneketol.nl
Anneke Gezel - uitjebrein.nl
Digitaal Atelier Keiko - digitaalatelierkeiko.nl
Glas in lood Atelier Kees - atelierkees.nl
jossebags - jossebags.com
Willy Schut - willyschut.exto.nl
Rixt Heerschop - rixtheerschop.com
BeverArt - petervanbeveren.eto.nl
Ellis Tolsma - ellistolsma.nl
Biesheuvel Schilderkunst - myrthebiesheuvel.com
Studio van Leeuwen - studiovanleeuwen.nl
Herman Dasselaar schilderijen - hermandasselaar.nl
Saskia Yda - saskiaheijmans.nl
Atelier Van Alkine - vanalkine.nl
Jewels to Have - facebook.com/Jewelstohave
Epictalesart - instagram.com/epictalesart
Ellen Art Ist - ellenartist.nl
Rob Bonnemaijers - bonnemaijers.com
Het RecycleLAB Bilthoven - hetrecyclelab.nl
TOEPAS creaties - toepascreaties.nl
MMaakt: RE CYCLE sieraden - mmaakt.nl
Ilse Werdler - hart-art.nl
Marian Dessing Ontwerpburo
mariandessingshop.nll
Biltsheerlijk - biltsheerlijk.nl
Repair Café Bilthoven/De Bilt - repaircafebilthoven.
wordpress.com/over-repair-cafe-bilthoven/
Joe Bowe - joebowe.com
Alice Carolyn Illustrations - alicecarolyn.com
Het Kinderatelier - creatiefcentrumceres.nl
Godefroy

13-14 september

Ilse Werdler

BOETZ
BEATZ OP
VRIJDAG

Blauwkapelseweg

Poëtisch kunstproject door Frank Rigters, die de
stijgende waterspiegel als uitgangspunt heeft
genomen. Kom zaterdag uitrusten en genieten
van deze videokunst onder de treurwilg, nabij de
waterballen.

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

VAN BOETZELAERPARK • DE BILT
kunst • muziek • workshops • knutselen • theater • eten & drinken • zweefmolen • waterballen

Kunstmarkt de bilt wordt mede mogelijk gemaakt door:

PODIUM OP ZATERDAG
PAVILJOEN KUNSTENHUIS
DE BILT-ZEIST

De Bilt, een klein dorpje in het midden van Nederland ligt nét boven
zeeniveau. Het weer is grillig, de aarde warmt op en het klimaat
verandert. September 2019: extreem weer verrast ons land onaangenaam
en grote delen van ons land lopen onder water. Het water komt tot
halverwege de Biltse Rading en bereikt nét niet het kleine 900-jarige
dorpje De Bilt. De inwoners van De Bilt zijn vreselijk geschrokken, maar
maken van de nood een deugd en organiseren een festival
om aandacht te schenken aan de klimaatveranderingen.

progrAmmA Zaterdag

Net als voorgaande jaren staat
het Kunstenhuis De Bilt-Zeist
met een paviljoen op Kunstmarkt De Bilt. Er is weer veel
te beleven met muziek, dans,
theater en beeldende kunst.
Doe mee met de kinderworkshops theater en workshops
Beeldende Kunst. Cursisten
en docenten maken
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doorlopend live muziek.
Aan de docenten kun je
alles vragen over de lessen
en cursussen van het
Kunstenhuis. Ga vooral ook
even kijken bij het hoofdpodium waar leerlingen
van de podiumgroepen
een mooie show geven!
Door: kunstenhuis.nl

FOTO-EXPOSITIE
DE BILT AAN ZEE

DUURZAAMHEIDSPLEIN

KLIMAATQUIZ
MET BAS HARING

Door Fotoclub Bilthoven. Je kunt
zelf een portretfoto maken van een
vriend of vriendin of je laten portretteren door één van de FCB-leden.
De foto’s worden afgedrukt en in
september tijdens een clubavond
uitgereikt. Om 12.00 en 13.30 uur
leer je de fijne kneepjes van straatfotografie. Neem voor beide activiteiten wél je eigen camera mee!
Wil je jouw eigen fotocamera beter
leren kennen? om 11.30, 13.00 en
14.30 uur is er een workshop
Natuurfotografie. Opgeven hiervoor
kan via parkavenue@telfort.nl of,
als er plek over is, op de dag zelf.

Niet bij de pakken neerzitten,
leerlingen van Het Nieuwe
Lyceum presenteren hun project
“Rainproof de Bilt’. De leerlingen
laten zien hoe De Biltenaren met
zowel hele natte als hele droge
perioden het beste kunnen omgaan.
Sonne speelt het theaterstuk
‘Door het oog van de bijen’ op
het RABO-stage om 13.15 uur
Laat bij Repair Café Bilthoven/
De Bilt kleine mankementen aan
je fiets repareren.
RecycleLAB Bilthoven hergebruikt
textiel en maakt er de mooiste
kleding van. “Maken met dat wat er is”
Biltsheerlijk laat zien welk voedsel
milieuvriendelijk wordt geproduceerd in onze gemeente.

Wat weet jij van het veranderen
van ons klimaat, wat zijn voor
jou de gevolgen? Niet alles is
wat het lijkt. Speel mee in de
klimaatquiz en laat je uitdagen
door volksfilosoof Bas Haring
(geboren in de Bilt, schrijver
van enkele wetenschappelijk
boeken, tv-presentator van o.a.
Proefkonijnen en Volkskrant
columnist). Met duurzame
prijzen te winnen!
Om 15.00 uur en 16.00 uur

De Virtual Reality installatie
Holiday@Home stelt de vraag
hoe de toekomst van reizen
eruit kan gaan zien. Een paar
mooie stranden gecombineerd
met wat extra zintuigelijke
prikkels (in dit geval een
warmtelamp en ventilator),
zorgt al snel voor een ‘echte’
vakantiebeleving.
Kunnen we met VR in de
toekomst een vakantiegevoel
oproepen, waardoor bijvoorbeeld het aantal vliegreizen
vermindert?
Door: creativehubs.nl

De buurmannen kweken
hun eigen eten, recyclen
van alles en nog wat.
Soms gaat er weleens iets
mis. De natuur laat zich
immers niet leiden! Met de duurzame voorstelling ‘Buurman in de
natuur’ help je met stroom opwekken, water spuiten en maak je
wind- en donderslagen. Hulp vanuit het publiek is nodig!
Door: plan-d.nl

DJ YVES OF
DESTRUCTION

HOLIDAY@HOME

BenefieT In
het Kleine CAFé
aaN De HaveN
Daar in dat kleine café aan de
Biltse haven, daar gebeurt het
op zaterdag 14 september!!
Met het extreme weer van de
laatste tijd bereiden wij ons vast
voor op de toekomstige rampen
die komen gaan. Waterstijging,
hitte en tsunami’s.
Een benefietmiddag voor de
toekomstige Biltenaren in nood
is een feit. Help alvast mee aan

‘De Bilt aan Zee’. Geniet van de
zeemansliederen Sing-a-long,
stoere verhalen van de vaste
stamgasten, live zeemansmuziek,
zeeleeuwen en de Bingo klassieker
“Op hoop van zegen”.
Voor ingeleverd plastic krijgt u
een uniek kijkje in de toekomst van
de Biltse haven aan zee. Help ons
mee en wen alvast aan de zee!
Door: hetweeshuisvandekunst.nl

KunstenHuis

BUURMAN
IN DE NATUUR

muziek
theater
dans
beeldend

HET NEDERLANDS
BRANDWEER ORKEST
Bij het Nederlands Brandweer Orkest
is er voor iedere muzikant een plek.
Naast muziek durven ze zich ook op
het theatrale vlak te begeven. Nu het
water stijgt, raken ze elkaar kwijt en
gaan op zoek. Help ze elkaar te vinden!

SUPERDOGS

THE CADDIES

WI AH WAN

(Super) jonge rockers zijn het, die
Abel, Bram en Jurre. Leeftijd telt niet
in muziek, dus draaiden deze 10- en
11-jarigen alle rockplaten uit de
muziekgeschiedenis helemaal grijs.
Nu maken ze hun eigen songs.
Aanvang: zaterdag 14.30 uur

The Caddies spelen sinds twee jaar met
elkaar. Plezier is daarbij het belangrijkste
en dat maken ze met hun band op kleine
festivals, in kroegen, op buurt-bbq’s en
partijen enzovoorts. Verwacht covers van
de jaren ’60 tot muziek van vandaag.
Aanvang: zaterdag 16.30 uur

Roots en reggae band Wi Ah Wan brengt
ons in zomerse sferen. De band heeft
inmiddels een groot repertoire met eigen
liedjes. Roots Rock reggae uit de jaren
‘70, maar ook een originele, eigen klank
reikend naar de toekomst.
Aanvang: zaterdag 19.00 uur
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Door: brandweerorkest.com

DJ Yves of Destruction, met
een knipoog naar de hits uit de
jaren zestig van Barry McGuire.
De naam doet het ergste
vermoeden, niets is minder
waar. Verwacht het beste van
de jaren vijftig tot nu! Zolang
het maar geen clichéhits en
floorfillers zijn. En natuurlijk
alleen op vinyl. Niks geen
computer, niks geen mp3!
De real thing.

In deze straattheateract gaan
we met de meest moderne
onderzoekstechnieken op zoek
naar de schuldige. Misschien
ben jij dat wel, hij of zij?

Door: Yves

Door: toneelgroeppionier.nl

SENS
WIE IS SCHULDIG?

Menno Schaaij en
Peter Sikkema spelen
zelfgeschreven Nederlandstalige
liedjes: Biltfolk! Je treft ze zaterdagmiddag ergens in het park.
Door: Sens

NEIGHBOURS
Dat muziek verbindt, bewijzen deze
docenten van De Werkplaats en
Het Nieuwe Lyceum. Muziek van
Bruno Mars, David Bowie, De Dijk,
Herman Brood, The Beatles tot Prince.
Swingende nummers waarop je kunt
dansen, voor ieder wat wils dus.
Aanvang: zaterdag 20.15 uur

DE VuuRTOReN van BAron
BeReND B. VAn BOETzelaeR
Ligt jouw woonplaats straks ook aan zee? In de voorstelling rond
een bijzondere Biltse Vuurtoren gaat Baron B. Botje van Boetzelaer
het gesprek aan over de stijgende zeespiegel. Of je nu klimaatkritisch bent, er wel klaar mee bent of juist heel bewust bezig
bent met groene energie, dat water komt. Maar ben jij daar op
voorbereid? En zitten er misschien niet gewoon voordelen aan die
opwarming van de aarde. Zullen we het er eens over hebben?
Door: windmeewerken.nl

PVC ,
DE VLOER VAN
DE TOEKOM ST

BEKIR
Zijn achtergrond is internationaal met een Montenegrijnse moeder
en een Kosovaarse vader, maar Bekir zingt Nederlandstalige
pop/soul met een warm volks karakter. Hij bezingt de
romantiek en soms de tragiek. Zijn eerste single
behaalde meer dan 100.000 streams op Spotify
en werd opgepikt door zowel 3FM als FunX.
Aanvang: zaterdag 17.45 uur
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DANSDEMO
KUNSTENHUIS
DE BILT-ZEIST
Aanvang: zaterdag 15.45 uur

Duurzaamheid

Jij ook!

Een festival produceert veel
vrolijkheid maar helaas ook
veel afval en gebruiken we
veel energie. We doen ons
best om het park en de
omgeving zo min mogelijk
te belasten. We zamelen
het afval gescheiden in, het
betalingssysteem verloopt
via herbruikbare munten,
dieselaggregaten zijn
vervangen door grote accu’s
opgeladen met zonneenergie, in de horeca
gebruiken we recyclebare
disposals enzovoorts.

Wij vragen ook jou als
bezoeker mee te werken
aan een duurzamere
Kunstmarkt. Gooi je
drinkbekers en ander afval
in de daarvoor bestemde
afvalbakken en breng
flessen terug naar de bar!
Wij hebben het samen
gezellig, genieten van
kunst, muziek, theater,
eten en drinken, dus
ruimen wij het ook
samen op. Dank je wel!

Cup2Corn
Sinds de vorige
Kunstmarkt krijg jij je drankje
in biologisch afbreekbare
'maïsglazen'. Dit past helemaal in
ons doel naar een duurzamer
festival. Wat nog veel leuker is:
van deze glazen maken wij weer
maïs met onze innovatieve
cup2c-orn-machine. De maïs
gebruiken wij weer voor heerlijke
popcorn. Lever dus je lege glas in
en help zo mee met cup2corn!

Eten en drinken

De Boetz

Eten en drinken is er van: Dani’s corner,
De nieuwe Griffel, Zin in IJs, Fratelli e pizza,
Bruno crêpes, Dutch Weedburger, Sergeant
Pepper, Dikke Bertha en Café la Rue.

Met de Boetz-munt (waarde € 1,25) - hèt betaalmiddel op
de Kunstmarkt - kun je betalen voor consumpties bij het
Boetzcafé, bij foodkramen en diverse attracties. Haal de
Boetz bij onze kassawagen: contant of met pin te betalen.

DJ LUC
We sluiten Kunstmarkt De Bilt
traditioneel af met DJ Luc. Heb je nog
energie over, dan kunnen de voetjes
van de vloer tot 00.00 uur!
Aanvang: zaterdag 21.30 uur

Organisatie & realisatie Kunstmarkt De Bilt 2019: Bas de Jong, Rick van Westerop, Niels Eijsbroek
en Cees Slob. Met speciale dank aan Quirina Hulsink, Dolf Wessels, Eveline de Jong, Desiree Bosch, Lotte
Engberts, Gabrie van der Wijk, Anke Slob, Lysette Jansen, Heiko de Jonge, Philip Ruijs, Marije van Bommel,
Bart van Gerwen, Ilse Werdler en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor Kunstmarkt De Bilt.

