Er is weer van alles te zien en te beleven
tijdens deze Kunst in Soesterberg.
De kunstenaars en artiesten staan garant
voor een inspirerende middag.
Kunstfoto's van
het OFFICIERSCASINO
Voor het eerst aan
publiek getoond

Een aantal leden van de fotogroep
Essentie uit Zeist heeft zich
gespecialiseerd in architectuur.
Enthousiast over het monumentale
pand het Officierscasino, hebben ze het
pand op de gevoelige plaat vastgelegd.
Deze foto’s worden nu voor het eerst
geëxposeerd.
Dit jaar is er veel ruimte voor fotografie.
De fotogroep Essentie exposeert met een
aantal leden in de theaterzaal.

Kom genieten van kunstenaars
en artiesten uit Soesterberg,
Soest en Zeist! Drinks en bites!
Een vrijwillige bijdrage om Kunst in Soesterberg
ook volgend jaar te laten plaatsvinden,
wordt zeer gewaardeerd.

Anouk zingt solo met
muziekvereniging
Odeon

Een lang gekoesterde wens gaat in
vervulling. Anouk Neerincx heeft tijdens
vorige edities regelmatig gezongen met
de band Omnifour. En nu gaat ze met
Odeon het heerlijke jazz nummer ‘Girl
from Ipanema’ ten gehore brengen.

Kinderprogramma!

Dit jaar is er veel te doen voor de kinderen. Volg een streetdance
workshop, laat je op een prachtige manier fotograferen, luister naar
de verhalen van Ennadien of waan je een echte muzikant bij Odeon.

programma
In de Kleine zaal

OPTREDENS

12.00 uur opening onthulling van
de architectuur expositie

In de BAR

Eszter
Soczo
Eszter beeldhouwt alweer
10 jaar. Hoofdzakelijk werkt
ze met de steen serpentijn. Ze onderzoekt
de tegenstellingen op in de steen en in haar
eigen thema’s. Eerst spreekt de steen en
daarna bewerkt ze haar interactief. Ze is lid
van het Kunstenaars Collectief ARTIPLU.
www.artiplu.nl.

Wilfert
Verwey
Wilfert werkt veelal met
beton en kleuren op
verschillende creatieve manieren. Deze
inspiratie brengt hem uiteindelijk tot zijn
mixed media van gips, beton en epoxy. Zijn
grote interesse voor natuur in combinatie
met toekomst en universum bracht hem tot
het project Exploring Life Beyond Earth.

12.00 - 15.00 Het kinderprogramma
12.00 - 13.00
in de bar
Streetdance
workshop
4 t/m 12 jaar
Wil jij stoer dansen op een up tempo
muziekje? Leer wat moves en laat ze zien
aan je ouders. Marloes is de dansdocente
van Idea.

13.00-14.00
in de kelder
portretfoto in
Rembrandstijl
Laat je in Rembrandtstijl vereeuwigen door
een fotograaf van Idea!

13.00 - 15.00
Kan je haar
vinden?
Figurentheater
Ennadien
Ennadien loopt rond met haar karretje
vol verhalen. Je mag vragen: “wil je dat
koffertje aan me laten zien?” En wat er dan
gaat gebeuren?

14.00- 14.10
de theaterzaal
Muziekvereniging
Odeon
Grijp je kans om met het
Symfonieorkest Odeon mee te spelen.
Waan je even een echte muzikant in
de grote theaterzaal.

13.30 - 14.00
Klezier
Klezier speelt volksmuziek,
voornamelijk Klezmer en
Ierse volksmuziek. De groep bestaat uit 2
violisten, een gitarist en een bespeler van
een trekharmonica. Bij gelegenheid treden
ze op.

15.00 - 15.20
Elena en
Lorenzo
Toen Elena 6 jaar was,
stond ze al voor de klas K3 te zingen. Ze
wist het direct, dit wilde ze. Vanaf haar
12de heeft ze zangles. En daar ontdekte
ze, dat ze naast haar zangtalent, ook
kan entertainen. Sinds dit jaar begeleidt
Lorenzo haar op de gitaar.

15.30 - 15.50
Emma
Bielschowski
Emma (zang) wordt
begeleid door Kavin (piano en ukele).
Al weer een jaar treden ze samen
op. Emma heeft zanglessen bij de
Bachschool.

16.00 - 16.20
Martijn Van
Donk met
Co de Rue
Martijn zingt en speelt gitaar en soms
piano. Al meer dan twaalf jaar speelt
hij in het klezmergezelschap Rozjinkes
gitaar en mandoline. Als bassist heeft hij
jarenlang met Ad Vanderveen (singer/
songwriter) en band door Duitsland
getoerd. Hij is een, zoals hij zelf zegt,
gepassioneerd amateur. Deze middag
treedt hij samen met Co de Rue op.

PLATTEGROND
officierscasino

Optredens

12.00-17.00 - Exposerende
kunstenaars

In de theaterzaal

In de theaterzaal

14.00 - 15.00
muziekvereniging Odeon
De inmiddels 91-jarige muziekvereniging Odeon, o.l.v. Gerrit de Weerd,
heeft een licht, afwisselend programma voor u in petto. Als soliste treedt
Anouk Neerincx op met het nummer: Girl from Ipanema. Ook is er de mogelijkheid voor
kinderen om met het eerste nummer mee te spelen in een medley van oudhollandse
kinderliedjes. Gerrit de Weerd is dit jaar 25 jaar dirigent. Op 17 november is zijn
jubileum concert.

12.00-17.00 - Exposerende
kunstenaars
in de hal
Monique
Musters
Sinds enige tijd beschildert
Monique objecten in
heldere vrolijke kleuren. Haar wens is dat
deze beelden de mens een beetje vrolijker
maakt.

Fotogroep
de Essentie
Zeist
Hoe verbeeld je
vreugde, stilte, verdriet en liefde? Met
een foto(beeld) is het mogelijk deze
emoties te verbeelden. Een aantal leden
van de Essentie is daar naar op zoek.
Ook zijn er leden die zich verdiepen
in het fotograferen van gebouwen: de
architectuur fotogroep. In de aanloopfase
naar deze middag, hebben zij zich laten
inspireren door het Officierscasino. Ook
geïnspireerd geraakt? fg-de-essentie.com

Creatief/hobby
cafe
Soesterberg
Mariska en Silvia hebben
Het Creatief/hobby café Soesterberg
opgezet. Een gezellige avond in de Linde
waar je je eigen hobby kan beoefenen .
Inmiddels nemen er zo’n 12 mensen aan
deel. Interesse?
E: creatiefsoesterberg@hotmail.com
Voor deze middag is een aantal leden aan
de slag gegaan met het thema ‘vogel’.

Bloyd
Bloyd heeft de laatste
jaren behoorlijk wat
gefotografeerd. Hij had in
mei nog een tentoonstelling in Artishock
(Soest) met een serie uit zijn laatste
boek: Some Places, Some Faces, Some
Seconds in Time. Maar nu wil hij zijn
focus weer voornamelijk richten op zijn
poëzie, waarbij zijn foto’s een illustratieve
rol gaan vervullen. Dit jaar een voorbeeld
daarvan.

Jolanda
van Rhijn
Creativiteit loopt als een
rode draad door haar leven;
Wandkleden, poppen maken, sieraden
ontwerpen of allerlei handwerktechnieken
uitproberen. De laatste jaren schildert ze,
meestal met olieverf. De onderwerpen
zijn divers: stoomtreinen, stillevens,
oud speelgoed, portretten van kinderen,
volwassenen of dieren. Ze heeft les bij
Peter van Oostzanen in Soest.

Nicole Recourt
Nicole geeft intuïtief uiting
aan haar innerlijke reis.
Dit uit zij in verschillende
facetten van creatie. Naast schilderen,
schrijven, en muurschilderingen ontwerpt
zij tweedekans- en herinneringskleding en
tuinen. elfentuin.wixsite.com/nicolerecourt

Thea van
den Berg
Al vanaf haar jeugd is
tekenen belangrijk voor
Thea. Zij ontwikkelt een eigen stijl,
waarbij uitgebalanceerd kleurgebruik
en de eigen gevoelsbeleving belangrijke
onderdelen zijn. Door het laag over laag
inwassen van verschillende kleuren en
het regelmatig toevoegen van gemixte
materialen krijgen haar creaties een
expressieve dimensie. Thea’s schilderijen
stralen warmte en zeggingskracht uit.

12.00-17.00 - Exposerende
kunstenaars
In de grote gang en aanpalende zalen
Chantal Loman
De interesses van Chantal
liggen bij de natuur:
bloemen, vogels, paarden,
landschappen en zeegezichten. Ze werkt
zowel met acryl als met olieverf.

Coby
Nieuwenhuizen
Dit jaar exposeert Coby
met werken die gemaakt
zijn in oliepastel.
Na het aanbrengen van de kleur, bewerkt
ze de tekening met een speciaal medium.
Laag over laag worden de kleuren
intensiever. Door de verschillende kleur
nuances komt het licht en het donker
sterker naar voren.

Jan van Vliet
Jan houdt van kleur en
vrije expressie. Wekelijks
bezoekt hij het open atelier
in Soesterberg. Hij geniet van het werken
in het atelier. Het is niet alleen gezellig,
maar ook leerzaam door de opbouwende
kritiek die ze elkaar geven.

Janine van Dijk
Vanuit een innerlijke drang
om creatief bezig te zijn en
vanuit een fascinatie voor
de belichaming van het leven in mens en
dier, is haar passie ontstaan: het in brons
verwerken en tot uitdrukking brengen van
de vele facetten van het leven. Ze zoekt
naar de essentie van een moment, een
houding, een emotie of een beweging.

Hetty Uyland
Het figuratieve werk van
Hetty is te herkennen
aan het heldere
kleurgebruik. Ooit begon ze met aquarel,
vervolgens acrylverf en nu sinds kort werkt
ze met olieverf.
De schilderkunst blijft haar uitdagen
zichzelf verder te ontwikkelen. Hetty volgt
lessen in het fijn schilderen bij Peter van
Oostzanen.

Jenny van Dijk
Jenny is gefascineerd door
mens en dier. Ze schildert
ze met acrylverf op kleine
schilderijtjes van papier of doek.

Keramiste
Helmi
Schellinger
en haar
leerlingen
De keramiekgroep exposeert zowel
fantasie dieren als het eigen werk van de
amateurleerlingen en keramiste Helmi
Schellinger. Helmi’s werk is vooral bekend
vanwege haar strakke vormen in de
bekende blauw-groen-gele tinten, mooi
gecraqueleerd door het Raku stoken.
Als lid van de kunstenaarsvereniging De
Ploegh is haar werk tijdens verschillende
exposities te bewonderen.

Open Atelier
Soesterberg
Een aantal kunstenaars
komt elke dinsdagavond
vanaf 19.30 uur bij elkaar in het Open
Atelier Soesterberg in de Linde. Onderling
ondersteunen ze elkaar en geven elkaar
tips. Gezamenlijk bezoeken ze een
expositie. Periodiek wordt er een externe
kunstenaar ingehuurd voor een workshop.
Thea van den Berg coördineert het Open
Atelier Soesterberg.
Het Open Atelier staat open voor iedereen.
Belangstelling? Loop gerust binnen.
Locatie : de Linde, Chr. Huygenslaan 4a

Marga
Weerdensteijn
Marga tekent en schildert
al jaren. Haar inspiratie
haalt ze uit haar eigen foto’s die ze maakt
van de natuur, architectuur en dieren.
Sinds enige tijd schildert ze met veel
plezier bij het open atelier in Soesterberg.

Yvonne
Hoekstra
Yvonne experimenteert
graag met verschillende
materialen. Maar ook het doek kan van
een heel ander materiaal zijn en daardoor
een uitdaging van zichzelf. Ze maakt ook
realistisch werk.

12.00- 17.00
bites van
Happa's
en Tappa's.
In de bar kan je, terwijl je van de muziek
geniet, een drankje nemen. Op de BBQ
plaats, naast de bar, staat Happa’s en
Tappa’s de heerlijkste hapjes te maken.

KUNST IN SOESTERBERG WORDT MOGELIJK
GEMAAKT DOOR DE CULTUURCONSULENT
VAN SOEST EN SOESTERBERG,
HET OPEN ATELIER SOESTERBERG.
REGIOCULTUURCENTRUM IDEA, DE GEMEENTE
SOEST EN ANNA VASTGOED & CULTUUR.

GEMEENTE
SOEST

