
1 •  Amos Corinaldi
  amoscorinaldi.com    

2 •  Fox’s Purest   
  foxspurest.nl

4 •  Denise van Dillen  
  denisevandillen.eu

5 •  Daan Spijkerboer 
  facebook.com/daanspijkerboer

6 •  AMA Art 
  ama-art.nl

7 •  Illu-ster 
  illu-ster.nl    

8 •  Mireille Kunst
  mireillevankempen.nl

9 •  Jessie Hoefnagel  
  jessiehoefnagel.nl

10 •  Sjaak den Breeje Fotografie 
  sjaakdenbreeje.nl

11 •  Ypie-Art 
  ypie-art.nl

12 •  Rina van Kilsdonk   
  rinavankilsdonk.nl

13 •  2 Blauwe Matrozen  
  2blauwematrozen.nl

14 •  Blom Ecoprint
  blom-ecoprint.nl

15 •  Nettie Rumping
  nettierumping.nl

16 •  Marijke Prins 
  marijkeprins.nl

17 •  Leny Dillon
  lenydillon.nl

18 •  Lena Libera 
  lenalibera.com

19 •  Anke Dillissen   
  facebook.com/ankedillissen

20 •  Atelier Roor 
  atelierroor.nl

21 •  Mister Pi kunstschilder  
  maxart.eu

22 •  Mineral Art
  mineralart.nl

23 •  Tobias van Helden
  tobiasvanhelden.nl

24 •  Camphuijsen Art  
  camphuijsen-art.nl

25 •  Paxart 
  paxart.nl 

26 •  Tet Lagemaat   
  tetlagemaat.nl

27 •  Jeroen van Nijnatten
  jeroenvannijnatten.nl

28 •  Pien Keramiek 
  keramiekvanpien.nl

29 •  Kunstenares Eemnes 
  instagram.com/kunstenares_ 
  eemnes 

30 •  galerieglashard 
  galerieglashard.nl

31 •  Clementclays
  mastersandcrafters.com/nl

32 •  Woedd 
  woedd.nl

33 •  Theosschilderijen  
  theosschilderijen.nl

34 •  Anneke Bijleveld
  anderglas.nl

35 •  Wilma van den Hoek   
  wilmavandenhoek.nl

36 •  Naomi Nijbroek
  naominijbroek.nl

37 •  Betsie Rumen 
  power4art.nl

38 •  Atelier Birgitta .
  atelier-birgitta.webs.com

39 •  Art by JOON 
  artbyjoon.nl

40 •  MarPhotoArt   
  marionbuijink.nl

41 •  Art by Eveliene   
  artbyeveliene.com

42 •  Willy van Keulen-Art  
  facebook.com/Willy van 
  Keulen-Art

43 •  Z en W   
  zenwfotografie.nl

44 •  Jan Cor van Manen 
  jcfoto.nl 

45 •  Eijlander Art 
  robyneijlander.nl

46 •  Galerie Art-is-Tic 
  art-is-tic.nl

48 •  Susanne Silbeek
  susannesilbeek.nl

49 •  DestrekenvanPaul  
  destrekenvanpaul.nl

50 •  Biediebiedie 
  biediebiedie.nl

51 •  Willy Schut
  willyschut.exto.nl

52 •  vogelsvanvos  
  vogelsvanvos.nl

53 •  tonnywater
  tonnywater@hotmail.com

54 •  Pottenbakkerij Paul Werner 
  pwkeramiek.nl

55 •  Baaike Brand Beelden  
  brand-beelden.nl

56 •  màskeramiek 
  instagram.com/@
  maschalammes

57 •  Nand’ART’a   
  nandarta.nl

58 •  Leo Stravers
  costra.nl

59 •  EuGenie Keramiek  
  eugeniekeizer.com

60 •  Jan Wijers
  janwijers.nl

61 •  Miranda Meurs
  Atelier de Cirkel 
  atelierdecirkel.com

62 •  Fotovandenatuur  
  fotovandenatuur.nl

63 •  De Toverboom   
  detoverboom.nl

64 •  Epictalesart  
  epictalesart.com

65 •  portret en landschap/Herbert 
  deviantart.com/search?q=
  herbertrooijen

66 •  Schapenzacht 
  schapenzacht.com

67 •  Herbert Immer Willems  
  herbertwillems.webs.com

68 •  Annet Abstract Art  
  annetabstractart.nl

69 •  Shadreck Huni 
  zimba-arts.com

70 •  baumann en baumann  
  baumann-baumann.nl

71 •  Tineke Holm   
  lifeportret.nl

72 •  Creatief Houtdraaiwerk   
  facebook.com/creatiefhout-
  draaiwerk

73 •  Atelier Marni 
  ateliermarni.nl

74 •  Ada Breedveld
  adabreedveld.nl

75 •  naturebyelly.nl
  naturebyelly

76 •  Atelier Kees - Odijk 
  atelierkees.nl

77 •  Keramiek Juliette 
  keramiekjuliette.com

78 •  Kitty Meijering 
  kittymeijering.nl

79 •  Jane van der Wouden  
  facebook.com/pictures.  
  by.jane

80 •  Dirk Riemersma
  dirkriemersma.com

81 •  Jorie van der Loo  
  jorievanderloogalerie.nl

82 •  Marianne de Boer  
  mariannedeboer.nl

83 •  Ada Heidbuurt
  adaheidbuurt.weebly.com

84 •  Mooon Moms
  instagram.com/mooon.moms

85 •  Floor Pouw-Huigen Vilt  
  art-florentine.nl

86 •  Fred Wieser 
  fredwieser.com

87 •  Sharon van der Veen  
  shazaquarelle.nl

88 •  Kleimuis Keramiek  
  Kleimuiskeramiek.nl

89 •  KeraMika
  kera-mika.nl

90 •  Anita Spooren   
  anitaspooren.nl/urbex

91 •  Tassenatelier Van alkine  
  vanalkine.nl

92 •  Ozvalley   
  linktr.ee/Ozvalley

93 •  Lisette van der Maten
  lisettevandermaten.nl

94 •  Wietske Otter
  wietskeotter.nl

95 •  Ellen Art Ist
  ellenartist.nl

96 •  Harry Hadders Design  
  harryhadders.com

97 •  Artwork Corine
  corinekroezen.nl

Deelnemende kunstenaars
12.00 -18.00 uur

•  schilderijen

•  keramiek

•  beelden/sculpturen/objecten

•  glaskunst/lampen

podium vrijdag

NoClue 
NoClue is een vijfkoppige pop/R&B band 
met een voorliefde voor zingen en schrijven 
van muziek. Zin om jazzy en dreamy eigen 
geschreven nummers te horen en covers 
van onder andere Amy Winehouse en John 
Mayer? Kom dan vooral kijken!
Aanvang: vrijdag 17.00 uur

NAVIGATE 
Navigate ontstond op De Werkplaats. Hun 
debuutnummer Love me too is duizenden 
keren beluisterd op Spotify. De band heeft een 
brede muzieksmaak: Foals, Royal Blood, Foo 
Fighters, Bruce Springsteen, Jamiroquai Van 
Halen. Dit najaar is het tijd voor hun 1e album!
Aanvang: vrijdag 20.00 uur

THE SUITS
The Suits is een 10-koppige soul/funkband 
van Kunstenhuis Idea. Stil zitten is er 
niet bij. Elk feest vrolijkt op door bekende 
hits uit het soul/funk-repertoire van toen 
en nu. Let ook op de grote en veelzijdige 
blazerssectie!
Aanvang: vrijdag 18.30 uur

THE CURIOUS INCIDENT 
The Curious Incident maakt Indierock met een Caribische twist waardoor landliefhebbers 
willen surfen! Hun muziek smaakt naar het kruid van Hot-Sauce en het lekkere van 
Limonade, verkoelt je in de zomer en brengt de warmte in de winter. Na hun vlammende 
optredens in 2017 en 2018 komen de mannen dit jaar speciaal uit Londen voor een 
energiek en opzwepend optreden!
Aanvang: vrijdag 23.00 uur

     vrijdag 
  9 sept

•  sieraden/edelsmeden

•  tekeningen

•  fotografie

•  vilt

•  hout 

•  grafiek

•  leerbewerking

•  overig

CONVOI EXCEPTIONAL
Deze jongens weten hoe ze een kolkende 
mensenmassa moeten creëren. Zwetende 
dampende energieke improvisatie-klanken 
en pompende live beats. Vurig en soms 
juist even een klein moment van bezinning. 
Rock en Roll in har(d)t en nieren. 

De band stond sinds 2006 niet op de 
minste podia: Oerol, Lowlands, de Parade, 
Zwarte Cross, Pinkpop, Wildeburg, 
Surfana, Into The Woods. En nu dus ook 
bij ons op het podium!
Aanvang: vrijdag 21.30 uur

De stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark 
heet u van harte welkom op de kunstmarkt in het 
Van Boetzelaerpark.

Als u vandaag op uw gemakt rondkijkt, dan ziet u, 
naast alle mooie kunst, ook een prachtig park. 
En als u hier vaker bent geweest dan valt het u 
misschien op dat er in de loop der jaren het één 
en ander is veranderd: er is een speeltuintje en 
een fruitboom gaard gekomen, het parkhuisje is 
gerestaureerd, De Biltse Grift is via een sluisje 
verbonden met de vijver en met een nieuwe sloot, 

de koeienweide en de entree bij de rotonde zijn 
vernieuwd. Deze veranderingen kwamen tot stand 
dankzij de inspanningen van de Vrienden van het 
Van Boetzelaerpark. En we zijn nog niet klaar!
Iedere laatste zaterdag van de maand houden 
we een werkochtend onder begeleiding van een 
groendeskundige van gemeente De Bilt. Iedereen 
die dat leuk vindt, is van harte welkom om samen 
te werken aan het onderhoud van ons mooie park.

MEER WETEN? 
Kijk op www.vriendenboetzelaerpark.nl

Vrienden van het Van Boetzelaerpark

kunst • muziek • theater • poëzie 
wetenschap • VR-experience • workshops 

waterballen • zweefmolen • foodtrucks

9-10 
 september

2022

Van Boetzelaerpark De Bilt • kunstmarktdebilt.nl

20 jaar kunstmarkt
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20 jaar Kunstmarkt De Bilt
waar blijft de tijd?

programma zaterdag podium zaterdag

MUZIKALE VERHALEN IN EEN VOORTDUREND  
TIJDSGEWRICHT

INGMAR HEYTZE
Geen mens heeft tijd, 
de tijd heeft ons
Liefhebber van poëzie? Dan is 
dichter Ingmar Heytze geen 
onbekende. In 2004 was hij 
al op de Kunstmarkt en las hij 
voor uit eigen werk in literair 
café De Huzaar. 

Speciaal voor de Kunstmarkt 
maakt Ingmar een selectie uit 
zijn werk waarin tijd een rol 
speelt.

Aanvang: zaterdag 13.30 uur

YELLOFOX 
Amerikaanse folkpop van Nederlandse 
bodem. Melancholie en vrolijkheid lossen 
elkaar af bij het door het singer-song writer-
gilde van de 60’s en 70’s geïnspireerde vijftal, 
dat zijn wortels heeft in illustere bands als 
The Peptones en Dust Bowl Drifters. 
Aanvang: zaterdag 14.30 uur

Wanneer de Baron 20 jaar 
Kunstmarkt viert komt zijn oude 
vriend Godefridus het geheel 
eens in de tijd zetten. De Baron 
en Godefridus vinden elkaar 
steeds in de muzikale verhalen 
die ze elkaar vertellen. Luister en 
ervaar de enerverende slinger-
wegen die hen hier voor even 
samenbrengen. Over het Van 
Boetzelaerpark, de culturele 
ambitie en het menselijk 
ongemak, het fenomeen mode, 
het niet zo heel openbare vervoer, 

wat men zoal eet, status en auto, 
knopen doosjes. Er komt van 
alles komt voorbij. Ze begeleiden 
elkaar muzikaal en er schuiven 
koper blazers aan. Er is  ruimte 
voor vragen en verzoeken. Het  
blijft aan Godefridus en de Baron 
of ze deze ook inwilligen. Er is na 
zoveel tijd immers veel vergeten. 
De toekomst ligt echter open 
niewaar, denkt u daar wel eens 
aan! Kijk op het klokje en kom 
op tijd!

Door: Godefridus en de Baron

LOES FABIENNE 
Op haar zolderkamertje versleet ze menig 
Dolly Parton plaat en probeerde ze de platen 
ook na te spelen. Uiteindelijk ging ze haar 
eigen nummers schrijven. Het werden catchy 
popnummers met Americana invloeden. 
Aanvang: zaterdag 19.30 uur

FRISBEE & FRIENDS 
In de jubileumeditie kan de huisband Frisbee 
niet ontbreken. De band speelde de tent er 
meerdere keren het Park uit. Dit keer neemt 
Frisbee, inmiddels verrijkt met een zangeres, 
een aantal lokale gastmuzikanten mee. 
Aanvang: zaterdag 21.00 uur

DE STOKERS 
Melancholische circus polka punk, met een 
vleug klezmer en ska, dat is De Stokers. 
Ze waren al eerder bij ons te gast in 
2013 en 2014 en zijn alleen maar beter 
geworden. Benieuwd of ze weer in staat 
zijn de tent af te breken.   
Aanvang: zaterdag 16.30 uurGOVERT SCHILLING 

Wetenschapsjournalist Govert Schilling geeft een presentatie over het 
thema van deze kunstmarkt ‘tijd’. Hij neemt u mee naar de babyperiode 
van het heelal, beschrijft hoe sterrenkundigen terugkijken in de tijd, 
vraagt zich af of er ooit tijdmachines gebouwd zullen worden en staat 
stil bij de vraag wat tijd eigenlijk is. Govert Schilling schreef vele tien-
tallen boeken over sterrenkundige onderwerpen.

Aanvang: zaterdag 15.30 uur

ANITAAS 
In 2003 stonden De Anitaas met veel succes op ons podium met mooie smartlappen 
en levensliederen. Ze zijn inmiddels een grootheid geworden in Utrecht en net als Frans 
Bauer zijn zij heel gewoon gebleven. Onze jubileumeditie is een mooie gelegenheid om ze 
te vragen weer te komen spelen. Dat doen ze graag en maken er ongetwijfeld weer een 
mooi feessie van! Meezingen toegestaan! 
Aanvang: zaterdag 18.00 uur

KONINKLIJKE BILTSE 
HARMONIE 
Kennismaken met muziek
Tijdens de Kunstmarkt organiseert de 
KBH diverse muzikale workshops voor 
kinderen.

In de workshop Braziliaans slagwerk 
ga je samen met andere kinderen aan 
de slag met aanstekelijke ritmes op 
verschillende slagwerkinstrumenten. 
Samen spelen jullie een echte 
swingende Braziliaanse samba!
Probeer een blaasinstrument uit in 
de p-Bone workshop! De p-Bone is 
een plastic trombone waarop je als 
beginnende muzikant al snel kunt 
spelen. Leer hoe je de trombone in 
elkaar zet, er goed geluid uit krijgt én 
speel mee met bekende liedjes!

Voor kinderen uit de onderbouw van 
de basisschool zijn er workshops 
‘Kennismaken met muziek’ in samen-
werking met Muziekschool De Bilt-Zeist.
Samba Colina, de Braziliaanse salsa-
groep van de KBH, brengt swingende 
Caribische muziek ten gehore en ook 
het Leerlingen Harmonie Orkest van de 
KBH verzorgt een optreden. 

Aanvang: zaterdag 12.00 uur

VR-EXPERIENCE
Nog geen vakantie gehad en wil je 
nu direct genieten van een heerlijk 
palmstrand? In de VR-strandstoel 
kun je sneller dan het licht en CO
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neutraal, je bestemming bereiken. 

Denk je niet aan vakantie vieren 
maar wil je de aarde, die het zo 
zwaar heeft, definitief verlaten?
Stap in een ruimteschip en verlaat 
dit tranendal. Tijdreizen is niet meer 
onmogelijk!

Door: Creative Hubs 
Aanvang: zaterdag 12.00 uur

EMMEREN
Ze leerden elkaar kennen op het school plein, 
het zou echter nog jaren duren voordat de 
heren gingen inzien dat één plus  één drie is. 
Met 200 emmers en twee keer zoveel stokken 
gaat het publiek (ja, dat ben jij!) aan de slag 
met Stef en Heiko. 
Aanvang: zaterdag 13.30 en 16.00 uur

DJ FLYON 
We sluiten Kunstmarkt De Bilt traditioneel 
af met een DJ. Heb je nog energie over, 
dan kunnen de voetjes van de vloer tot 
00.00 uur.
Aanvang: zaterdag 22.00 uur

VALSCH & GEMEEN 
Het Biltse a capellakoor Valsch & 
Gemeen zingt verrassend veelstemmig. 
Bekende liederen klinken op geheel 
eigen wijze als dit koor ze zingt.
Aanvang: zaterdag 16.00 uur

      zaterdag 
 10 sept

      zaterdag 
 10 sept

De tijd vliegt. Soms vergeet je de tijd of wil je dat het al tijd is. Heb je genoeg tijd, 
geen tijd, ben je te laat of is het alweer voorbij. Dit jaar viert de Kunstmarkt zijn 
20e verjaardag. Begonnen in de Dorpsstraat en sinds 2010 in het Van Boetzelaerpark. 
We kijken terug en vooruit. Diverse bands en gezelschappen die in het verleden 
optraden, komen nog een keer terug. Verder gaan we op zoek naar ‘de tijd’ en 
vragen Govert Schilling naar de wetenschappelijke kijk op tijd. Hoe zit het nou? 
We laten ons door Ingmar Heytze meevoeren in poëtische gedichten over tijd. 
In welke tijd leven we eigenlijk en in wàt voor tijd? Verleden, heden of toekomst? 
De Baron en zijn vriend Godefridus verhalen in een voortdurend tijdsgewricht. 
Met even pas op de plaats is niets mis. Onthaasten, terug in het nu, herinneringen 
ophalen en (be)leven. Kom en maak tijd voor 20 jaar Kunstmarkt De Bilt!

KUNSTENHUIS IDEA DE BILT
Natuurlijk is ook dit jaar KunstenHuis Idea weer van de partij op de 
Kunstmarkt. Kom gezellig bij ons langs en proef van al het moois dat 
we dit jaar aanbieden. Ga zelf aan de slag met dans, muziek, theater of 
beeldende kunst én geniet van de beste optredens op het podium. Je 
kunt workshops volgen, in gesprek gaan met docenten, instrumenten 
en technieken uitproberen, kennismaken met alle leuke activiteiten van 
de bibliotheek en je creativiteit de vrije loop laten. We kijken ernaar uit 
je te ontmoeten!  Kijk ook op kunstenhuisidea.nl   

Aanvang: zaterdag 12.00 uur

Kijk en je ziet ze overal op de hele 
Kunstmarkt: Het werk van 
scholieren van Aeres Maartens-
dijk, het HNL en De Werkplaats. 
De Baron vroeg ze DE TIJD in 
beeld te brengen, verleden 
heden toekomst, zoiets.…Dat 
deden ze! Het ging drie totaal 
verschillende kanten op. Wij zijn 
de jeugd, wij zijn de toekomst! 
(Aeres) Wat deed Corona met 
ons en ons perspectief? (WP). 
Hoe staat ons culturele leven in 
de huidige tijd? (HNL).

Door: Windmeewerken.nl

MISS MELIZ EN DE 
KAARTENCARAVAN
Miss Meliz geeft tarotconsulten in 
haar knusse caravan, die helemaal 
in tarotsferen is ingericht. Miss 
Meliz: “We gebruiken tarot om te 
spiegelen waar je mee worstelt, wat 
je blinde vlekken zijn en wat je zou 
kunnen doen door bijvoorbeeld een 
advieskaart te trekken. Vaak geven 
de kaarten bevestiging over wat je 
onderbewuste al weet.”

Door: Melissa en Gerrie

ZWEEFMOLEN & WATERBALLEN 
Geen kunstmarkt zonder zweef-
molen en waterballen!

Aanvang: vrijdag 17.00 uur

We doen het samen
Wij vragen ook jou als bezoeker mee te werken aan 
een duur zamere 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!

De Boetz
De Boetz-munt (t.w.v. € 1,50) is hèt betaalmiddel 
op de Kunstmarkt. Hiermee betaal je consumpties 
bij het Boetzcafé, foodkramen en diverse attracties. 
Haal de Boetz bij onze kassawagen: contant of met 
pin te betalen.

Eten en drinken
Eten en drinken is er van: Dani’s Corner, Sugo 
pizza, Nonnapepa pasta, Chipssixx, Streekplanck, 
Fruitgebracht, Zin in IJs, Popcorn en Dikke Bertha.

Onze vrijwilligers  
Wist u dat? Al 20 jaar lang organiseren vrijwilligers 
Kunstmarkt De Bilt. Zo’n 150 vrijwilligers steken hun 
kostbare vrije tijd in de organisatie van het festival 
om het voor iedereen superleuk en gezellig te maken. 
Wij verdienen niets aan de Kunstmarkt! Er kan 
alleen een Kunstmarkt De Bilt zijn mét de inzet van 
al deze vrijwilligers. Elk jaar weer, al 20 jaar lang!

Organisatie & realisatie Kunstmarkt De Bilt 2022:  
Bas de Jong, Rick van Westerop, Niels Eijsbroek 
en Cees Slob.
Met dank aan Eveline de Jong, Desiree Bosch, 
Lotte Engberts, Karin Bluemink, Marlet Hesselink, 
Quirina Hulsink, Dolf Wessels, Rob Florie, Gabrie 
van der Wijk, Heiko de Jonge, Lars Brink, Rob 
Florie, Marije van Bommel, Bart van Gerwen, Ilse 
Werdler, Frank Rigters, Maarten Strengers, Miriam 
Wieleman, Ton van Westerop, Rick van der Burg 
en alle andere vrij willigers die zich inzetten voor 
Kunstmarkt De Bilt. 

Kunstmarkt De Bilt wordt mede mogelijk gemaakt door:

DE BILT

DE TIJD IN BEELD

TAKE YOUR TIME. NOW! 
De tijd gaat voorbij. Daar is geen 
ontkomen aan. Als je even niet oplet is 
alles geweest. Neem de tijd. Maar pak 
het nu! Anders ben je te laat. En resten 
er alleen herinneringen vol spijt.

Door: Frank Rigters

TIJDREIZENDE OERMENSEN
Twee holbewoners uit de steentijd 
hebben een tijdreis gemaakt. 
Ze zitten bovenop een magisch, 
lopend Hunebed uit de prehistorie. 
Samen gaan ze overal heen. Op 
wonderbaarlijke wijze zijn deze 
oermensen aangekomen in de 
moderne wereld, en dat levert 
hilarische momenten op !

Door: Krist Doo Festival Theater

Foto: Esther van Berk

Stichting Carel 
Nengerman Fonds


