


5 jaar
Kunst in
Soesterberg
Een feest!  

PROGRAMMA
BEELDENTUIN

Vier gast beeldhouwers uit Soest en Eszter uit Soesterberg 
exposeren hun beelden in de tuin van het Officiers Casino.

unieke locatie
het Officiers 

Casino!

29 
kunste
naars

uit Soest en
Soesterberg

Rondleidingen door de
floor-manager van weleer:

de heer Haveman

na zeven jaar het symfonie 
orkest Odeon weer terug in 
het Officiers Casino!

beeldenexpositie met 
gastbeeldhouwers uit Soest’ 

extra expositie:
‘Oud en Nu in Soesterberg’.

   bloemsierkunstenaar Herco van Loon maakt 
uw lastigste vaas op. Meenemen die vaas. 

kinderkunst

+BBQ!

Eszter 
Sóczó
Het drie dimensionaal werken 

geeft Eszter nieuwe uitdagin

gen en nieuwe mogelijkheden. Haar favoriete steen

soort is ‹serpentijn’ vanwege haar bijzondere kleuren 

en diverse hardheden. Eszter is lid van het Kunste

naars Collectief Leusden ARTIPLU en heeft meerma

len in groepsverband of solo geëxposeerd. 

Frank 
Linsewski
Frank maakt beelden voor 

buiten en binnen. Zijn beeld

taal houdt het midden tussen  organische en geo

metrischminerale vormen. De vormen zijn verstild. 

Zijn werkplaats is in Soest. Hij werkt ook in opdracht. 

Frank geeft het hele jaar door les aan beginners en 

gevorderden. www.franklinsewski.nl

Ida 
Thoenes
De beelden van Ida zijn ge

maakt om in ‘rond te lopen’ ;  

flatgebouwen, vestingen, eilanden in de oceaan. Of ze 

bewaken je huis : wachters en waakdieren.

De marmeren beelden zijn ingetogen rustige ronde 

vormen. Bijna altijd is er sprake van een gesloten 

buitenkant, maar is het daarbinnen nog niet zo kwaad 

als je eenmaal kennis hebt gemaakt. 

Marga 
Niederer
Klei is haar passie. Wat ontstaat 

er uit de aarde met haar han

den? Marga werkt figuratief en organisch. Het vak 

heeft Marga geleerd op de  keramische vakschool te 

Gouda. www.marga-art.com

Meta Bloemen
Meta is al twintig jaar bezig met beeldhouwen in steen. Dit doet ze in verschillende steen

soorten, zoals: serpentijn, albast, seleniet, kisiistone. Haar beelden zijn zowel figuratief als 

abstract. Ze geeft ook workshops. www.metabloemen.nl

een gevarieerd 
muzikaal programma



Bloyd
Dichter/fotograaf Bloyd expo

seert dit jaar enkele foto’s uit 

zijn serie «Kids as Kids can» De  

opbrengst gaat naar UNICEF. 

Deze en de andere foto’s staan  in het gelijknamige 

boek en op zijn website: http://gallery.bloyd.eu. 

Breiclub 
Soester
berg

Elke dinsdagochtend komt Breiclub Soesterberg bij 

elkaar in de Drie Eiken. De dames Lamaison, Van 

Woudenberg, Gaikhorst, Huisman, Ravenhorst en 

Tammer hebben zich laten inspireren door het Offi

ciers Casino en 5 jaar Kunst in Soesterberg.

Gabriëlle 
van Emmerik
Het liefst werkt Gabriëlle met 

acrylverf en soms met pastel

krijt. Haar werk valt op door het vele kleurgebruik. 

Omdat, zoals ze zelf zegt :  KUNST verwondert, 

KUNST omarmt, KUNST geniet, KUNST verbindt, 

KUNST verwarmt. 

Helga van 
Heeswijck
Kleur, vorm, symboliek en spiri

tualiteit staan centraal in Helga’s 

werk. Het goede van het oude behouden en ruimte 

bieden aan  groei en ontwikkeling zijn  belangrijke 

aspecten voor de mens en zijn welbevinden. 

Herco 
van Loon
De bloemsierkunstenaar mees

terbinder Herco van Loon pre

senteert kunstwerken met plantaardige materialen. 

In deze kunstwerken zitten planten of bloemen ver

werkt op een houdbare manier. Deze stukken zijn 

een nieuwe beleving van de natuur. De oorsprong van 

zijn kunstuiting is het werken met verse bloemen. De 

bloemen worden op een andere manier verwerkt dan 

u gewend bent. Herco presenteert een aantal op een 

kunstige manier opgemaakte vaasjes. Doe wat ideeën  

op en bestel bloemen voor in uw eigen vaas. Neem 

uw lastigste bloemenvaas mee en Herco maakt er, 

voor een zacht prijsje,  wat moois van.

Isabelle 
Bense
Isabelle is ecoloog en kunstena

res. Ze heeft  een passie voor de 

schoonheid en werking van de natuur. Ze verwondert 

zich over het groen in en om het dorp. En dat laat ze 

zien.

Jenny
van Dijk
Jenny heeft in 2010 de opleiding 

aan de Nieuwe Akademie in 

Utrecht met goed gevolg afgerond. Ze schildert met 

acryl verf. Voor deze expositie heeft Jenny zich laten 

inspireren door de lessen van Erwin van Zijl met als 

thema ‘Oud en Nu in Soesterberg’.

12.20  12.50 

Saxpackt
in de bar

Jos Sukking (altsax), Johanne 

Pielage (tenorsax), Jacques van 

den Berg (baritonsax) en Patricia Adema (altsax)  

(niet op foto), 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 saxofoon

familie daardoor volledig tot uiting. Gespeeld worden 

stukken van Leroy Shield 

(Laurel&Hardy films) en Duke Ellington, waarbij 

swing en blues de  sfeer maken.

13.00  13.30

Popkoor 
Allround
in de bar 

Popkoor Allround, gemengd popkoor uit Soesterberg 

staat onder leiding van dirigente Annemarie van Os,  

pianist is Abel Bakema. Ze verzorgen eigen concerten 

en zijn een geziene gast op verschillende evenemen

ten als Het Cultuurfestival, de Soester Korendagen en 

Kunstroute Soest. Kijk voor een impressie op YouTube.

13.35 – 13.55

Mijnheer 
Sharif
in de bar

14.10  14.30

IJzeren 
Hans
Locatietheater – 
buiten 

Onder leiding van Hanna Joosten van sprookjesthe

ater Bloeimaris hebben leerlingen van groep 5 en 6 

van de basisscholen de Startbaan, Carolus en Postil

jon een toneelstuk ingestudeerd gebaseerd op IJze

ren Hans. Vandaag treden zij op! 

14.45  15.30

Omnifour
in de bar

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).

16.00 – 17.00

Symfonie 
orkest 
Odeon 
buiten (bij slecht 
weer binnen)

Odeon beheerst een uitgebreid repertoire en onder 

de professionele begeleiding van dirigent Gerrit de 

Weerd streeft zij een hoog niveau na. Vanmiddag 

speelt  Odeon een aantal stukken met twee fluitsolis

ten en een saxofoon solist. 

OPTREDENS EXPOSERENDE KUNSTENAARS
12.00-17.00 binnen in het Officiers Casino

©
 Linda van den Berg



Ton Pilkes
Creëren loopt gelijk met onder

zoeken, schetsen en vinden.Ton 

probeert daarbij te benoemen 

wat hij wil verbeelden. Leegte 

wellicht, in ieder geval transparantie, openheid. 

Beeld vanuit een vorm maar van zoveel mogelijk de

tail ontdaan. Het uiteindelijke beeld dat ontstaat hoeft 

geen relatie meer te hebben met de werkelijkheid. 

Maar bovenal, zichzelf verrassen en gepassioneerd 

raken van dat wat er op het papier verschijnt. 

Yvonne 
Hoekstra
Eerst werkte Yvonne voorname

lijk in zwart wit, nu legt ze zich 

toe op meer kleurgebruik in haar werken.

Jeroen 
Ebbing
Jeroen maakt schilderijen en ob

jecten, toegepast en autonoom. 

Hij maakt portretten in opdracht. In de portretten 

worden persoonlijke dingen van de geportretteerde 

verwerkt. Zijn vrije werk laat zich kenmerken door 

veel geometrische vormen. De objecten zijn veelal 

meubels en andere woonaccessoires, gemaakt van 

gerecyclede materialen.

Letty van 
der Plaat
Letty beoefent al een aantal ja

ren het schilderen in pastel, een 

techniek die haar nog steeds boeit. Ze schildert hoofd

zakelijk landschappen en dieren, ook in opdracht. 

Letty is lid van het ICC in de Speeldoos in Baarn. Daar 

doet ze enthousiast mee aan de jaarlijkse expositie.

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 wil vertellen.

Margie 
Knopper
Margie laat zich steeds weer 

uitdagen door te werken met uit

eenlopende technieken zoals acryl olie of aquarelverf, 

houtskool, krijt of potlood op doek en hout of papier.

Mart 
Kwakkel
De mens bezweert de natuur 

met geweld, wetenschap en re

ligie. De natuur is doorgrond, beheerst en gebruikt. 

Tegelijk is natuur de slaap van de geest, een kataly

sator om de haastige, materieel ingestelde mens te 

ontspannen, zodat zij zich geïnspireerd voelt te gaan 

dromen. Deze paradox is voor Mart een onuitputte

lijke inspiratiebron voor het schilderen van surrea

listische landschappen.

Sherwan 
Ismail 
Mohammed

Sherwan (1975) komt oorspronkelijk uit Kurdistan 

 Irak  uit een Koerdisch gezin. Van 1993 tot 1998 

studeerde hij daar aan de kunstacademie. Na zijn 

studie is hij werkzaam geweest als tekendocent op 

een basisschool. Daarnaast heeft hij ook tekencur

sussen gegeven en met andere kunstenaars ge

werkt. 

Suze van 
Toren
Al een aantal jaar schildert Suze 

in het open atelier Soesterberg. 

Ze schildert en experimenteert graag met acryl en 

olieverf. 

Thea van 
den Berg
Thea heeft een eigen stijl, waar

bij uitgebalanceerd kleurgebruik 

en de eigen gevoelsbeleving belangrijke onderdelen 

zijn. Haar schilderijen stralen warmte en zeggings

kracht uit.

Extra expositie
‘Oud en Nu in Soesterberg’  

Drie weken lang zijn Gabriëlle, Jenny, Suze, Thea, Yvon en Margie aan de slag gegaan met het thema ‘Oud en 

Nu in Soesterberg’. Erwin van Zijl, kunstenaar en docent bij Idea, heeft deze kunstenaars begeleid. Hoe com

bineer je verschillende media met elkaar om Oude elementen uit Soesterberg te combineren met wat NU is. 

Speciale kranteneditie
Welke geheimen kent het Officiers Casino?

Onder leiding van Marieke Wijntjes van Idea Kunstencentrum hebben leerlingen van groep 7 en 8 van de basis

scholen de Startbaan, Carolus en Postiljon een krant gemaakt. Alleen vandaag is deze krant  te koop voor € 0,50.

Rondleiding in het Officiers Casino
Vanaf 12.30 uur zijn er rondleidingen gegeven door de floor manager van weleer: de heer Haveman. Vol en

thousiasme onthult hij de geheimen van het Officiers Casino. Vanaf 12.30 tot 16.30 elk half uur. Start in de hal.

1200- 1700 uur BBQ 
Alleen deze dag kunnen bezoekers een Amerikaanse hamburger of een sparerib eten op BBQ plaats van het 

Officiers Casino. Rob Brouwer houdt het vuurtje warm.



Open Atelier Soesterberg en 
Kunstkring in Soesterberg (KiS)

Er zijn voor (amateur) kunstenaars in Soesterberg twee mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, 

te ontwikkelen en zichzelf te presenteren:

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. Ook wordt er gezamenlijk een expositie 

bezocht. Periodiek wordt er een externe kunstenaar 

ingehuurd voor een workshop. 

Het Open Atelier staat open voor iedereen. Belangs-

telling? Loop gerust binnen. 

Locatie : de Linde, Chr. Huygenslaan 4a

KIS – Kunstkring 
in Soesterberg

KIS is een platform voor professionele en amateur 

kunstenaars uit Soesterberg en omgeving. Ze orga-

niseert jaarlijkse een expositie. Ze werkt samen met 

het Open Atelier Soesterberg.

RegioCultuurCentrum

idea

Kunst in Soesterberg wordt mogelijk gemaakt door CultuurPuntSoest, 

RegioCultuurCentrum Idea, de gemeente Soest en het Prins Bernhardfonds


