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Kunst om groen te zijn

en oud. De 10-koppige reggaeformatie General Jabbah
stond met rocksteady-geluiden uit de jaren 60, roots uit
de jaren 70 en dancehall uit de jaren 80 op het podium.
De dansvloer werd langzaamaan voller. Helemaal toen DJ
Luc en saxofonist Ben Rodenburg de avond – en daarmee
Kunstmarkt De Bilt – kwamen afsluiten. Drie uur lang met
350 personen swingen op muziek uit de jaren 90 tot nu.

Doel van Kunstmarkt De Bilt
Het doel van Stichting Kunstmarkt De Bilt is om bezoekers
op een laagdrempelige manier kennis te laten maken en
in contact te komen met verschillende kunstvormen. Voor
kinderen is er speciale aandacht, zodat zij op een speelse
manier kunst, muziek en cultuur leren kennen.

Bezoekers
Het bezoekersaantal is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Vorig jaar was het slecht weer en was het

aantal bezoekers lager. Dit jaar waren de weersomstandigheden gunstig en dat betekende dat circa 10.000 belangstellenden Kunstmarkt De Bilt bezochten. Dit is een
schatting vanwege het open karakter van het festival.
De meeste bezoekers komen uit gemeente De Bilt, maar
ook uit de regio en elders uit het land. De bekendheid van
Kunstmarkt De Bilt breidt zich steeds verder uit. Getuige
ook de aanmeldingen van kunstenaars uit heel Nederland,
Duitsland, België en Frankrijk.

Financiën

In 2018 organiseerde Stichting Kunstmarkt
De Bilt op vrijdag 7 en zaterdag 8 september
voor de achttiende keer Kunstmarkt De Bilt
in het Van Boetzelaerpark. Jaarlijks neemt
een vast team vrijwilligers de organisatie van
Kunstmarkt De Bilt op zich. Daarnaast helpen
nog eens ruim honderd extra vrijwilligers om
alles in goede banen te leiden. Inmiddels is
het festival met kunst, muziek en theater al
jaren het grootste evenement in gemeente
De Bilt. Dit keer draaide alles om ‘De Groene
Baron’. We hebben ons afgevraagd hoe
wij als organisatie van het festival ook ons
steentje kunnen bijdragen aan een duurzame
gemeente. Hoe kunnen wij er voor zorgen
dat Kunstmarkt De Bilt nu en in de toekomst
aantrekkelijk blijft voor de bezoekers en het
Van Boetzelaerpark daar zo min mogelijk last
van heeft?

Pieter van Boetzelaer, De Groene Baron, houdt wel 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. 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. Maar wel zodanig dat
niemand er last van heeft.

Recycle
De Groene Baron had recyclebare drinkglazen meegenomen. Niemand merkte daar wat van, want ze drinken net
als andere glazen. Het record van 8,24 meter om de glazen te stapelen, is helaas niet verbroken. Wel belandden de
meeste glazen en recyclebare borden in de speciaal daarvoor bestemde afvalbakken. We wilden het bewustzijn
van omgaan met afval bij de bezoekers vergroten en dat
je spullen die je meeneemt ook weer opruimt. De Baron
vroeg de bezoekers aan ‘zijn’ park vriendelijk eigen kapot
gestormde plu’s, luiers, boodschappenbriefjes en wat dies
meer zij weer mee te nemen.

Voor de financiën zijn wij als organisatie van Kunstmarkt
De Bilt afhankelijk van subsidie, sponsoren, fondsen en de
meeropbrengst uit kraamverhuur. In 2018 waren onze opbrengsten en uitgaven in verhouding.
Wij bedanken gemeente De Bilt, Rabobank, Elise Mathilde, kf Hein fonds, Van Ewijckfonds, Stichting Mens en zijn
Natuur, Stichting Mien van ‘t Sant Fonds, Carel Nengerman
Fonds en de sponsoren uit gemeente De Bilt voor hun
steun en bijdragen.

Impressie
Op onze website is een foto-impressie van deze Kunstmarkt De Bilt te zien: kunstmarktdebilt.nl. Ook op onze
Facebookpagina is beeldmateriaal te bekijken.
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Boetz Beatz
Traditioneel opent Kunstmarkt De Bilt op vrijdagavond
met Boetz Beatz. De vrijdagmiddagborrel werd verplaatst
naar het Van Boetzelaerpark en onder het genot van een
hapje en drankje konden de bezoekers kijken en luisteren
naar optredens. Jong talent kreeg hier een podium, zoals
The Veins die elkaar kennen van het schoolplein. Coda &
Blue Monday, twee jonge rockbands die van Kunstenhuis
De Bilt-Zeist en Muziekschool Backstage in Zeist komen. En
voor het derde jaar op rij stond lerarenband Neighbours
on stage met docenten van De Werkplaats en Het Nieuwe
Lyceum. Lushus, een band die een energieke, emotionele, uitbundige, grappige en luchtige manier van optreden
heeft, speelde eveneens. Curious Incident bracht pop/
rock met een Caribische twist ten gehore en de avond
werd afgesloten met een optreden van Leoparte, die van
de wereld al dansend een mooiere plek willen maken.

Cultureel programma
Voor deze editie van Kunstmarkt De Bilt gingen we meerdere samenwerkingen aan. Samenwerkingen met lokale
organisaties waarmee wij een duurzame relatie hebben.

Ook in de samenwerkingen kwam ‘de kunst om groen
te zijn’ terug. Als organisatie hebben wij er voor gezorgd
dat de ronkende aggregaten werden vervangen door
powerbanks. Dit in samenwerking met de lokale energiecoöperatie BENG!
Het Kunstenhuis De Bilt-Zeist organiseerde wederom
voor ons een paviljoen waarin veel te doen en te beleven
was: muziek, theater, dans, workshops, demonstraties en
informatie. Voor kinderen maar ook voor volwassenen.
In de Duurzame Ontdekbus konden kinderen de betekenis van duurzaamheid ontdekken door proefjes te doen en
zelf dingen te maken. In de workshop fiets(arm)banden
maken, zagen kinderen en volwassenen hoe je alles kunt
hergebruiken en er bijvoorbeeld nieuwe sieraden kunnen
ontstaan. Op een andere plek kwam het KNMI-torentje uit
een 3D printer te voorschijn, gemaakt van gerecyclede
PET-flessen. De Muzikale Smid liet zien dat je met simpele en goedkope dingen instrumenten kunt maken en er
door tussenkomst van wat techniek muziek uitkomt. Burgemeester Sjoerd Potters liet het zich uitleggen. Tijdens
de enige echte kunstveiling van De Bilt, georganiseerd

door Het Weesthuis van de Kunst, kregen excentrieke
voorwerpen en onverwachte schatten een nieuwe eigenaar. Onder de boom van de liefde kon je trouwen voor
één dag met je vriend, vriendin, moeder, kind, huisdier of
met wie je maar wilde. De officiële openingshandeling
werd verricht door Dolf Smolenaers, wethouder Kunst &
Cultuur van gemeente De Bilt, en De Groene Baron die
samen een plastic psalm zongen.

Kunstmarkt
Jaarlijks ontvangen wij vele aanmeldingen van kunstenaars die graag met hun waren naar Kunstmarkt De
Bilt in het Van Boetzelaerpark komen. Een deskundige
commissie boog zich ook dit jaar weer over het kunstaanbod. Uiteindelijk kwamen zij tot een selectie van ruim
80 kunstenaars die een verscheidenheid aan kunst onder
de aandacht brachten: schilderijen, keramiek, beelden,
multi-media, hout, vilt, leer, sculpturen, glas, recycled design. De kunstenaars exposeerden op zaterdagmiddag in
het park. Speciaal voor deze editie van de kunstmarkt ontwierp de Haagse kunstenaar Evert Rodewijk een hangend
kunstwerk gemaakt van plastic afval. Meteen bij aankomst
in het park was dit kunstwerk de blikvanger.

Inwendige mens
Dat De Groene Baron van een feestje houdt, is bekend. Tijdens dat feestje mag het aan goed eten en drinken niet
ontbreken. Daarin werd voorzien door de bar en de diverse foodtrucks en -kramen in het Boetzcafé. Specialiteiten
en smaaksensaties uit Thailand, lekkernijen uit Marokko,
Suriname, Spanje en Italië en Crêpes de Paris uit Frankrijk.
Dikke Bertha, een victoriaans ogend, op steenkolen gestookt espressoapparaat, zorgde voor de koffie.

Muziek op zaterdag
Ook op de zaterdag was er volop muziek aanwezig, maar
ook dans. Dans van het Kunstenhuis, waarvan leerlingen
lieten zien hoe je gelukkig en fit wordt van dansen en het

mensen bij elkaar brengt. Geheel in het thema stonden
De Vuilnismannen op het podium die met hun interactieve optreden jong en oud lieten trommelen op rommel
waardoor er muziek hoorbaar was met verschillende ritmes! Ook weer aandacht voor jong talent op het podium
en we mochten zelfs een internationaal artieste verwelkomen. Jeffrey & Bas, kennen elkaar van hun studie aan
de HKU Conservatorium Utrecht, met repertoire van pop,
rock, funck van de jaren ’60 tot nu. Internationaal artieste
Saskia Laroo, ofwel Lady Miles Davis of Europe, trad met
haar band op. Jazz, funk, hip-hop, blues en soul voor jong

