


Optredens buiten
breicAFe sOesterberg
12.00 - 17.00

Elke dinsdagochtend komen ze bij elkaar 
in de Drie Eiken. De dames Lamaison, 
Van Woudenberg, Gaikhorst, Huisman, 
Markies en Van Vianen-Huisman hebben 
zich laten inspireren door de buiten-

plaats de Oude Tempel. Zo schieten 
paddenstoelen uit de grond, turen uilen 
de omgeving af, zoeken een rat en een 
muis naar etensresten en heeft een boom 
zich mooi aangekleed voor deze dag.

djembé shOwgrOep 
12.15 - 12.45 

Mandingo Tingana Victor is uitgeroepen 
tot de beste djembéspeler van Europa. Je 
zal maar les van hem krijgen! Hij treedt 
op met zijn eigen showgroep bestaande 
uit leerlingen uit Soesterberg, Leusden 
en Bussum. 

jOris en de drAAk
Locatietheater | 13.45 - 14.05

Onder leiding van Hanna Joosten van 
sprookjestheater Bloeimaris hebben 
leerlingen van groep 5 en 6 van de 
basisscholen de Startbaan, Carolus en 
Postiljon een toneelstuk ingestudeerd 
gebaseerd op Joris en de Draak. Vandaag 
treden zij op! 

Kunst in
soesterberg

      12.00 uur: Opening Kunst in Soesterberg
                 onthulling van de kinderexpositie:
‘de postKoetsoverval’

In de lange geschiedenis van 
Soesterberg komen vaak struik-
rovers in beeld. Een spannend 
gegeven. Zijn ze ook op de Oude 
Tempel geweest? Vandaag zijn ze 
er! Op drie middagen is een groep 
kinderen van groep 7 en 8 van de 

basisscholen Carolus en Postiljon 
aan de slag gegaan met dit gegeven. 
Onder leiding van striptekenaar 
Joshua Peeters hebben zij  hier 
een stripverhaal van gemaakt. 
Joshua geeft les in striptekenen bij 
Kunstencentrum Idea.

12.00 - 17.00: Picknicken
Alleen deze dag kunnen bezoekers picknicken op buitenplaats 

de Oude Tempel. In het café van de Oude Tempel zijn leuk gevulde 
picknickmandjes te koop.

     Kunst verwarmt, Kunst omarmt, Kunst verbijstert,
                            Kunst geniet, Kunst ziet, Kunst confronteert  

Kunst leert, Kunst verbindt, kunst verblindt

Welkom!



OmniFOur
14.45 - 15.30

OmniFour is een band uit Soesterberg 
en speelt verschillende muziekstijlen, 
van jazz, pop tot klassiek. Kenmerkend 
is het plezier in het samenspel  met 
daaronder veelal een swingende beat 
en uitstapjes naar rustiger muziek.  Met: 
Anouk Neerincx (vocal), Lauran Neerincx 
(trompet, basgitaar), Merlijn Neerincx 
(cajon, drums) en Mark Neerincx (toetsen).

Accordeon 
vereniging AnimAto
15.40 – 16.00

Vandaag speelt het jeugdorkest. De 
muziek is vaak thematisch, bijvoorbeeld 
een indianendans of een picknick. 
Vanmiddag spelen ze o.a. muziek uit de 
film de Snowman.

sjAAn en Annie
“SoeSterberg actueeL”
16.00 - 16.20

Jenny Angerman (Annie) en Paula van 
den Berg (Sjaan) hebben onlangs hun 
volkse alter ego Mien en Dien ingeruild 
voor een nieuw duo. Sjaan en Annie zijn 
twee reizende dames van onbestemde 
leeftijd, die hun roots diep in de Soester-
bergse samenleving hebben. Ze kennen 
elkaar al vanaf de schoolbanken en be-
trokken als ze zijn, houden ze het wel en 
wee van Soesterberg scherp in de gaten.  

smArtlAppenkOOr de 
vAllende trAAn
16.30 - 17.00

De Vallende Traan

Een vrolijk gezelschap dat levensliederen 
zingt en zo nu en dan versjes over Mokum, 
liefdesliedjes en carnavalskrakers.“ 
je steekt er ook wat van op, al was het 
maar de gerijpte levenswijsheid die uit 
de liederen spreekt”. 

Optredens binnen
het sAxOFOOn kwArtet 
12.45 - 13.00 & 13.30 - 13.45

Foto door Linda van den Berg

Jos Sukking (altsax), Johanne Pielage 
(tenorsax), Jacques van den Berg 
(baritonsax) en Jolanda van Loon 
(alt sax) van het harmonieorkest 
Odeon treden met enige regelmaat als 
zelfstandig ensemble op. Deze optredens 
bieden de saxofonisten meer ruimte 
zichzelf te laten zien. In de optredens 
van het kwartet komen de verschillende 
stemmen van de saxofoonfamilie 
daardoor volledig tot uiting. Gespeeld 
worden stukken van Leroy Shield 
(Laurel&Hardy films) en Duke Ellington, 
waarbij swing en blues de  sfeer maken.

pOpkOOr AllrOund
13.00 - 13.30

Popkoor Allround, gemengd popkoor 
uit Soesterberg staat onder leiding van 
dirigente Annemarie van Os,  Abel Bakema 
is de pianist. Ze verzorgen eigen concerten 
en zijn een geziene gast op verschillende 
evenementen als Het Cultuurfestival, de 
Soester Korendagen en Kunstroute Soest. 
Kijk voor een impressie op YouTube.

simOne hAenen en 
rAchelle vAn Andel
14.10 - 14.40

Met een combinatie van zelfgeschreven 
nummers en covers treden zangeres 
Simone Haenen en gitariste Rachelle 
van Andel op. Komt u mee genieten? 
Een voorproefje is te beluisteren op  
youtube.com/simonehaenen



helgA vAn heeswijck

Al meer dan 20 jaar maakt Helga  
mandala’s vanuit de numerologie en 
geboortenaam. Helga maakt gebruik van 
symbolen, kleur en vorm in een cirkel. 
Elke mandala is uniek en geeft karakter 
en levensrichting weer.

hercO vAn lOOn

De natuur inspireert al vanaf jongs 
af aan. Dit heeft Herco geïnspireerd 
tot het maken van objecten met een 
meestal plantaardige invulling. Altijd 
op zoek naar vernieuwing in vorm en 
materialengebruik.
Herco creëert objecten en bedenkt 
vanuit elk materiaal de mooiste 
toepassing en probeert overal de 
uiterste mogelijkheden op een kunstige 
abstracte manier uit te halen.

ivOnne schOuten

Sinds 2011 volgt Ivonne een foto-
cursussen bij Idea in Soest. Wat ze 
vooral boeiend vindt, is dat in het juiste 
licht eigenlijk alles mooi gefotografeerd 
kan worden. Ze heeft dan ook niet een 
voorkeur voor een onderwerp. Ze laat 
zich verleiden door het licht.

jenny vAn dijk.

Jenny schildert met acrylverf en gebruikt 
de verf pasteus, dikke kwaststreken en 
verschillende lagen over elkaar waar-
door de kleuren vermengen en de dikte 
van de verf mede het beeld bepaald. 
Portretten hebben haar voorkeur maar 
zijn zeker niet het enige onderwerp. In 
de portretten geef ze de eigenheid van 
wat een mens of dier uniek maakt, weer. 

expOserende kunstenAArs. 12.00 - 17.00 
blOyd

Dichter/Fotograaf Bloyd heeft 
verschillende dichtbundels en het 
fotoboek That’s Life op zijn naam 
staan. Op dit moment werkt hij aan de 
fototentoonstelling Kids as Kids can die 
21 november bij P’Arts in Zeist plaats 
vindt. Vorig jaar was Huize ten Halve 
zijn expositieruimte.  Achter bijna alle 
ramen stond een foto van mensen die 
hij had gefotografeerd tijdens zijn vele 
buitenlandse reizen. Hij exposeert deze 
dag o.a. visuele gedichten.

eszter sOczO

Het kunstenaarschap is voor Eszter 
Sóczó een uitdaging en een zoektocht. 
In ruim 20 jaar heeft zij met verschillen-
de technieken kennis gemaakt en 
uiteindelijk voor het schilderen met 
acryl gekozen. Sinds 2008 heeft het 
beeldhouwen haar hart veroverd. Eszter 
is lid van het Kunstenaars Collectief 
Leusden Artiplu (www.artiplu.nl) en 
heeft zowel in Hongarije als in Nederland 
meermalen geëxposeerd. 



lindA vAn den berg

Fotografie is voor Linda vooral een 
uitingsvorm. De camera dient als tolk 
tussen haar gevoel en de werkelijkheid 
om haar heen. Daarom kiest ze voor een 
analoge werkwijze; een filmnegatief is 
een tastbaar document van een moment. 
Het helpt om de rust te vinden om het 
juiste moment te herkennen. Fotografie 
is niet alleen een kwestie van kijken; het 
is ook luisteren en voelen. Pas dan kom 
je erachter wat een plek of een situatie je 
wilt vertellen.

mArt kwAkkel

“Alles in de natuur is levend, en het 
is, doordat alles levend is, dat alles 
zich beweegt en onafgebroken van 
vormen verandert” (Éliphas Lévi, 

1854). De menselijke eigenschap van 
het bezweren der natuur, met geweld, 
wetenschap of met religie, is voor Mart 
een onuitputtelijke bron van inspiratie 
voor het schilderen van landschappen.

mOnique musters

Ongeveer 25 jaar gelden is Monique 
begonnen met boetseren. Twee jaar 
later kwam daar ook tekenen en 
schilderen bij. Na diverse experimenten 
met aquarel, collages, olieverf heeft ze 
gekozen voor acryl. Dat wil niet zeggen 
dat ze niet meer experimenteert. Het 
blijft spannend en uitdagend om met 
allerlei materiaal te werken.  

riA hOFFmAnn

Ria is autodidact en beperkt zich niet tot 
één kunstvorm. Ze schildert, boetseert 
en beeldhouwt. Zowel abstract als 
figuratief werken vindt ze interessant. 
Vandaag exposeert ze haar beelden.

Juns  

Juns heeft de Mode Academie en de 
Kleermakersopleiding in Amsterdam 
gevolgd.
Daarna heeft hij gewerkt voor grote 
musicals als ‘Josephine’, ‘The Cotton 
Club’ en ‘Bubbling Brown Sugar’. Maar 
ook voor ‘Jeans’, ‘de Opera’ en ‘Het 
Internationaal Danstheater’ heeft hij 
de kostuums ontworpen en gemaakt.  
Op deze dag exposeert hij twee 
bijzonderekostuums.

kArin-AnnA

Nadat haar wereld op zijn kop 
werd gezet is Karin gaan schilderen 
en beeldhouwen. Stond eerst de 
verwerking centraal, nu zijn dat vooral 
het vrouwenlichaam, koeienkoppen, 
kleurrijke harten en Boeddha gezichten. 
Karin is vrijwel geheel autodidact, werkt 
graag met kleuren en met een beeld, net 
naast de werkelijkheid. Geen regels, geen 
kunst met een grote K, gewoon werk wat 
ontstaat als je vanuit je hart werkt.

leA vAn den eijnden

Lea laat zich inspireren door de jaar-
getijden en de natuur elementen. De 
schilderijen lijken te ontstaan vanuit een 
vloeiende beweging en stralen harmonie 
en rust uit en geven de stemming weer 
van licht en donker. 



de Oude Tempel - verleden en TOekOmsT
Enige jaren geleden heeft de Historische 
Vereniging, werkgroep Soesterberg een 
expositie over de Wegh der Weegen 
samengesteld. De Oude Tempel maakt 
daar deel uit. De cultuurconsulent heeft 
zich door deze expositie laten inspireren. 
Ook is er informatie over de plannen van  

de gemeente Soest voor deze plek. Deze 
expositie is in de hal van de Oude Tempel 
te bezichtigen. De bibliotheek toont een 
overzicht van boeken over Soesterberg.

sherwAn ismAil mOhAmmed

Sherwan Ismail heeft  de kunstacademie 
in 1998 met succes afgerond in Irak.  Door 
zijn kleurgebruik en motieven herken je 
de oosterse cultuur. Zijn onderwerpen 
worden door zijn ervaringen uit het 
verleden en heden bepaald. In zijn werk 
verwerkt hij diverse materialen. 

theA vAn den berg

Al vanaf haar jeugd is tekenen Thea’s 
belangrijkste hobby. Zij ontwikkelt een 
eigen stijl, waarbij uitgebalanceerd 
kleurgebruik en de eigen gevoelsbeleving 
belangrijke onderdelen zijn. Door het 
laag over laag inwassen van verschillende 
verfkleuren en het regelmatig toevoegen 
van gemixte materialen krijgen haar 
creaties een expressieve dimensie. 

tOn pilkes

Creëren loopt gelijk met onderzoeken, 
schetsen en vinden.Ton probeert 
daarbij te benoemen wat hij wilt 
verbeelden. Leegte wellicht, in ieder 
geval transparantie, openheid. Het uit-
eindelijke beeld hoeft geen relatie 
meer te hebben met de werkelijkheid. 
Maar bovenal, zichzelf verrassen en 
gepassioneerd raken van dat wat er op 
het papier verschijnt. 

Stripverhaal ‘de poStkoetSoverval’
Onder leiding van striptekenaar Joshua 
Peeters hebben leerlingen van groep 
7 en 8 van de basischolen Carolus en 
Postiljon van een spannend stukje 
geschiedenis van Soesterberg een 
stripverhaal gemaakt. Vroeger reden 
er veel postkoetsen door Soesterberg. 
Halverwege de route stopten de reizigers 

om uit te rusten bij café Ten Halve. Alleen 
tot rust kwamen de reizigers niet, want 
er waren vaak postkoetsovervallen, 
waarbij de reizigers beroofd werden 
van al hun sieraden, geld en andere 
waardevolle spullen. Dit leverde 
spannende situaties op. En een mooi 
stripverhaal.

Open Atelier SOeSterberg
Een aantal kunstenaars komt elke 
donderdagavond vanaf 20.00 uur bij 
elkaar in het Open Atelier in de Linde. 
Onderling ondersteunen ze elkaar en 
geven elkaar tips. Soms wordt er een 
gezamenlijke uitje naar een expositie 
ondernomen. Ook organiseren ze 

eigen exposities. Vanaf 2014 wordt er 
periodiek een kunstenaar ingehuurd 
voor een les. Deelnemers zijn Eszter, 
Gabrielle, Jenny, Suze, Sherwan, Thea en 
Yvonne. 
Het Open Atelier staat open voor ieder-
een. Belangstelling? Loop gerust binnen. 



Kunst in Soesterberg 
wordt mogelijk gemaakt 
door CultuurPuntSoest, 

RegioCultuurCentrum Idea en de 
gemeente Soest.


