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herbertwillems.webs.com
Ada Breedveld Galerie
adabreedveld.nl
Susanne Silbeek
susannesilbeek.nl
Steengoedweekend
steengoedweekend.nl
Silver Seven
facebook.com/silverseven.seven
Tobias van Helden Edelsmid
tobiasvanhelden.nl
Erna van Pelt
ernavanpelt.nl
Frank Clewits
clewitz.nl
Jan-Schimmel-Art
jan-schimmel.webklik.nl
Antoon Hoefnagels
deglasbakker.nl
Naturebyelly
naturebyelly.nl
Peter van Beveren
petervanbeveren.exto.nl
Spoor68
etsy.com/shop/Spoor68
Anna Anuka
anuka.nl
Carla Dekker
carladekker.nl
Beeldenbries
beeldenbries.nl
Z en W fotografie
zenwfotografie.nl
Jan Cor van Manen
jcfoto.nl
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toepascreaties.nl
Marian Dessing Ontwerpburo
mariandessingshop.nl
Atelier Marnie en Creatief
Centrum Ceres
ateliermarni.nl
Richard Vloemans
artfinder.com/richardvloemans#/
Atelier Cissy van der Wel
cissyvanderwel.nl
Stichting Make it together
facebook.com/groups/EtsyUtrecht/
Houtdraaiers De Lekstroom
houtdraaiers-de-lekstroom.nl/
SaskiaYda
instagram.com/saskiayda
Steen van Heleen
steenvanheleen.nl
Toostassen.nl
toostassen.nl
Mieke Lankveld
miekelankveld.nl
Anja Schrik
viltwerkplaats.nl
Ans Sieraden
anssieraden.nl
Jolijn de Hoogh
jolijndehoogh.wordpress.com
www.zimba-arts.com
zimba-arts.com
Willy Schut
willyschut.exto.nl
Babette Peters
http://babettepeters.nl
Debby Brilleslijper
facebook.com/collagesarecool

rolinka.nl

41

•

42

•

43

•

44

•

45

•

46

•

47

•

48

•

49

•

50

•

51

•

52

•

53

•

54

•

55

•

56

•

57

•

oloide.nl
Ellen van Dokkum Art
ellenvandokkumart.com
Pottenbakkerij Paul Werner
pwkeramiek.nl
Amke Homan Glass Juwelry Design
amkehoman.nl
Krista's leren tassen
webshop.kristas.nl
Atelier Petine
atelierpetine.nl
Anne's Hand
anneshand.nl
Gillian Jones
gillianjonesdocent.jimdo.com
Hamblok Christiane keramiek
christiane_hamblok@hotmail.com
Mart van der Heijden
m-artportret.nl
Toos van Berkum
toosvanberkum.nl
De streken van Paul
Destrekenvanpaul.nl
Dorrit
dorrit.exto.nl
Ringenzo titanium sieraden
ringenzo.jalbum.net/loes
Hans en Bernadette te Wierik
hbtewierik.nl
Mira Art
miraArt.nl
Sebastiaan Duveen
cargocollective.com/
TheAllureofImperfection
Peter Westenbrink Boutkunst
boutkunst.nl
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• Emmy de Jong
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emmydejong.nl
Mireille Kunst
mireillevankempen.nl
Keramiek Juliette
keramiekjuliette.com
ZIMSTONE
zimstone.eu
Verdenius Aquarel
verdeniusaquarel.com
Van Hut Naar Her
vanhutnaarher.nl
Ada Heidbuurt Sieraden
adaheidbuurt.weebly.com
Eliane Wijnants keramiek
elianesart.be
Elfi Mischitz
elfi.exto.nl
Natascha van Zwieten
nataschavanzwieten.com
Van alkine
vanalkine.nl
Paul Meijer Art
paulmeijerart.com
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• Anneke Aquarellen

wendyglas.nl
wendyderooy.nl
dieuw.exto.nl
Sierenzilver.nl
selenietkunst.nl
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anneke-nijman.nl
Marijke Prins Schilderijen
marijkeprins.nl
Lou Rijkens
lourijkens.com
Kirsten Reuchlin - Rietveld
kirstenreuchlin.com
Fréderique Maakt
frederiquemaakt.com
Joke van Olm-Koenen
Jokekoenen.nl
Gerrie Lemmen (Atelier 3512)
3512.nl

DUURZAME SCULPTUUR
Een sculptuur dat is gecreëerd van
gebruikt, weggegooid kunststof.
Deze is te bewonderen boven de
rotonde, bij de ingang van het park.
Door: Evert Rodewijk

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

Kunstmarkt de bilt wordt mede mogelijk gemaakt door:

de groene

Baron
7-8 SEPTEMBER

KunstenHuis
muziek
theater
dans
beeldend
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e n nog ve e l
Eten en drinken

De Boetz

Eten en drinken is er van: Pomp 41,
Indytruck, Dani’s corner, Zin in IJs,
Fratelli e pizza, Crêpes de Paris,
Zebs, Dikke Bertha en BabesCoffee.

Met de Boetz-munt (waarde
€ 1,25) - hèt betaalmiddel op de
Kunstmarkt - kun je betalen voor
consumpties bij het Boetzcafé, bij

meer !

de foodkramen en diverse
attracties. Haal de Boetz bij
onze kassawagen: contant of
met pin te betalen.

Organisatie & realisatie Kunstmarkt De Bilt 2018: Niels Eijsbroek, Bas de Jong, Cees Slob, Rick van Westerop.
Met speciale dank aan Quirina Hulsink, Dolf Wessels, Eveline de Jong, Desiree Bosch, Gabrie van der Wijk, Lysette
Jansen, Heiko de Jonge, Bart van Gerwen en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor Kunstmarkt De Bilt.

VAN BOETZELAERPARK • DE BILT
KUNSTMARKTDEBILT.NL

Kunst
om groen te zijn

WORKSHOPS & THEATER 8
DE DUURZAME
ONTDEKBUS
Deze ‘groene’ bus zit vol duurzame
snufjes voor nieuwsgierige kinderen.
Ontdekken, proefjes doen, zelf dingen
maken en je gaat aan de slag met
techniek. Op deze manier zeer
je wat ‘Duurzaamheid’ eigenlijk
betekent.

Pieter van Boetzelaer, de Groene Baron, houdt van een feestje!
Cultureel zo breed mogelijk organiseert hij partijen en soirees, met
muziek en dans, klassiek en modern, met goed eten en drinken.
Plezier staat hierbij altijd voorop, voor iedereen.

Door: De Duurzame Ontdekbus

Voor de mens is het goed om buiten te zijn. Het
Van Boetzelaerpark is bedoeld om naar buiten te
trekken en te flaneren over de brede paden, muziek
te luisteren, te ontmoeten, muziek en kunst te
waarderen en kinderen te zien spelen op het gras.

RECYCLE
Kunstmarkt De Bilt is het grootste culturele
festival in gemeente De Bilt. We hebben het
er samen gezellig, genieten van kunst, theater,
muziek, eten en drinken, dus ruimen we het
ook samen op. De Baron neemt recyclebare
drinkglazen mee. Die drinken net als andere
glazen en je kunt ze geweldig stapelen. Gaan
we ook doen: wie maakt de hoogste toren en
verbreekt daarmee het record van 8,24 meter?

BILTSTROOM
BENG! presenteert Biltstroom! Een
Kunstproject dat laat zien hoe makkelijk
de energietransitie eigenlijk kan zijn.
Als we het maar samen aanpakken.
Zes Zonnevangers - voor elke woonkern
één - vangen de Zon en de Zonnecentrale
maakt er een prachtig streekproduct van!
Luister naar het verhaal van onze Zonnewachters hoe we De Bilt Groen krijgen!
“Komt het zien, komt het zien!
Biltstroom te koop!
Heerlijke Biltstroom te koop!”

De Baron zal de bezoekers aan ‘zijn’ park
vriendelijk vragen eigen kapot gestormde plu’s,
luiers, boodschappenbriefjes en wat dies meer
zij weer mee te nemen. Ander afval zamelen we
gescheiden in. Maar het gaat verder. Powerbanks
vervangen die ronkende aggregaten. Fijn, want
dat geeft meer rust in het park. De Baron heeft
ze zelf opgeladen met z’n zonnepanelen.
Biltstroom (een initiatief van BENG!) laat zien
hoe dat gaat.

INSPIREREND
De Groene Baron vulde het culturele aanbod
aan met kunstenaars en artiesten die ook
allemaal voor het feestje komen. We zijn
inspirerende samenwerkingen aangegaan en
hebben goed gekeken dat het park zo min
mogelijk last heeft van ons. Hoe? Kom maar
kijken op vrijdag 7 en zaterdag 8 september in
het Van Boetzelaerpark. Laat de auto staan,
pak de fiets of kom lopend. Het zou zaterdag
om 14.00 uur nog wel eens een vliegende
opening kunnen worden!

PAVILJOEN KUNSTENHUIS DE BILT-ZEIST
Ook dit jaar is er weer veel te doen
en te beleven: muziek, theater, dans
en beeldende kunst. Doe mee met de
kinderworkshops, theater en dans
en verkleed je met schitterende
theaterkostuums. Dat kunst ook
duurzaam kan zijn, ondervind je bij
de workshop recycle-kunst ‘Geef
oude kleding een nieuw leven!’
Voor volwassenen is er een demon-

stratie Chinese Schildertechnieken.
KunstenHuis De Bilt-Zeist is hét
centrum voor cursussen over muziek,
theater, dans en beeldende kunst
in De Bilt en Zeist. De docenten
vertellen je graag over de lessen
en cursussen van het KunstenHuis.
Kom naar het podium en de tent
op het Paviljoen Kunstenhuis!
Door: kunstenhuis.nl

8
PODIUM OP ZATERDAG

BOETZ
BEATZ
OP
VRIJDAG
Leoparte geeft betekenis aan hun
teksten. Met één ziel en één gedachte
willen zij van de wereld al dansend
een mooiere plek maken.
Aanvang: vrijdag 23.00 uur

LEOPARTE

MUZIKALE SMID

7

TROMMELEN OP ROMMEL DANS KUNSTENHUIS

JEFFREY&BAS

Trommelen op Rommel door de Vuilnismannen is zowel een optreden als een
workshop. Beleef zelf het trommelen
op tonnen, emmers, jerrycans, koffieblikken met verschillende ritmes!
Aanvang: zaterdag 14.30 uur

Jeffrey Noordijk en Bas van Bemmelen
hebben elkaar leren kennen tijdens hun
studie aan de HKU Conservatorium
Utrecht. Het repertoire bestaat uit pop,
rock en funk van de jaren ’60 tot nu.
Aanvang: zaterdag 16.30 uur

Als smid hield hij zijn dorp al vaak
voor de gek of joeg ze de stuipen op
het lijf. Soms sloegen de vlammen
metershoog uit z’n smederij, dan
weer liep hij rennend over straat
met een raar apparaat achter zich
aan. Benieuwd wat hij doet met de
bezoekers van Kunstmarkt De Bilt.
Door: Muzikale smid van Oude Haksel

KNMI-TOREN IN 3D WORKSHOP
Wist je dat je met 3D-printen
FIETS(ARM)sieraden, iPad-hoesjes of
speelgoed kunt printen?
BANDEN MAKEN
Op Kunstmarkt De Bilt zie

THE VEINS

LUSHUS

CODA / BLUE MONDAY

GENERAL JABBAH

Ze hebben elkaar leren kennen op het
schoolplein. The Veins speelt nummers
van hun binnenkort te verschijnen album
Coloured Stones. Sterk beïnvloed door
alt-rock uit de 70’s en grunge uit de 90’s.
Aanvang: vrijdag 17.30 uur

Lushus bekend om hun energieke,
emotionele, uitbundige, grappige en
luchtige manier van optreden. Een
avant-gardistische mix van punk,
jazz en new wave.
Aanvang: vrijdag 18.15 uur

Twee jonge rockbands: Coda komt van
het KunstenHuis De Bilt- Zeist en Blue
Monday is van Muziekschool Backstage
in Zeist. Nu te zien op de Kunstmarkt,
volgend jaar op Lowlands?
Aanvang: vrijdag 19.00 uur

Reggaeformatie General Jabbah
brengt rocksteady-geluiden uit de
jaren 60, roots van de jaren 70 en
slechte dancehall uit de jaren 80.
Een energieke reggae-ervaring.
Aanvang: zaterdag 20.00 uur

je hoe met gerecyclede PETflessen het KNMI-torentje
in 3D wordt geprint.

TROUWEN ONDER
DE BOOM
Zit een duur huwelijksfeest er
niet in? Iedereen mag tijdens
Kunstmarkt De Bilt trouwen onder
de boom van de liefde! Neem je
lief mee en zeg ja.
Door: Jael den Bok/Brechje Vermaat

Door: FAV*ELA

KUNSTVEILING
DE BILT
Bied op excentrieke voorwerpen en
onverwachte schatten tijdens de
enige echte kunstveiling in De Bilt.
Pas op, laat u niet afleiden door
koopjesjagers, veilingmeesters en
sentimenten! Wees er op tijd bij
want weg is weg!
Door: Het Weeshuis van de Kunst

SASKIA LAROO
Lady Miles Davis of Europe Saskia Laroo maakt graag Miles on Trumpet om
publiek en muziek van alle leeftijden en culturen te verbinden! Met haar zeskoppige eclectische band geeft Saskia een interactief cross-cultureel concert
voor jong en oud. Deze formatie speelt op gerenommeerde en obscure festivals
en clubs van groot tot klein. Het repertoire bestaat voornamelijk uit eigen songs.
De band brengt een aanstekelijke mix van jazz, funk, hip-hop, blues en soul.
Aanvang: zaterdag 17.30 uur

Door: RnD-Inventions
Volg de Bicycle
Bracelets Workshop van
designer Hester van Doorn van
FAV*ELA. Van afval maakt zij kunst
maar ook sieraden. Speciaal voor
Kunstmarkt De Bilt laat zij zien dat
je alles kunt hergebruiken. De workshop is geschikt voor kinderen
(de kleintjes met hulp van een
ouder) en volwassenen.

Van dansen krijg je een instant geluksgevoel, het kan altijd en overal, je
wordt er fit van en het brengt mensen
bij elkaar. Dansleerlingen van het
Kunstenhuis laten zien hoe het moet.
Aanvang: zaterdag 16.00 uur

CURIOUS
INCIDENT

Terug op het KMDB-podium. Pop/rock met
een Caribische Twist - het kruid van pikante
saus en verfrissend limonade. Muziek die
landrotten doet surfen.
Aanvang: vrijdag 21.30 uur

NEIGHBOURS

DJ LUC

Neighbours bestaat uit docenten van
De Werkplaats 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.
Aanvang: vrijdag 20.15 uur

Energie over? Tot 00.00 uur dansen op
de beatz van onze huis-DJ! Dit jaar met
ondersteuning van saxofonist Ben
Rodenburg, bekend van onder andere
Waylon, Alain Clark en Bakermat.
Aanvang: zaterdag 21.30 uur

BEN RODENBURG

