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“Na een lange periode van grote
beperkingen ben ik blij dat we de 
lokale cultuur weer eens in de 
spotlights kunnen zetten. En hoe! 
Wat een prachtig programma ligt 
er voor het weekend van 25 en 26 
september”  

De coronamaatregelen hebben enor-
me impact voor de culturele sector. 
Nu we weer wat meer ruimte hebben 
voor activiteiten organiseren we 
een hernieuwde kennismaking met 
het ruime culturele aanbod in onze 
gemeente. Lokale culturele organi-
saties openen hun deuren. Lokale 
muzikanten, koren, kunstenaars, 
fotografen, etc. laten het publiek 
weer genieten van muziek, film, ex-
posities, lezingen en workshops. We 
zijn nog niet klaar met de coronabe-
perkingen, maar de cultuur in Soest 
wil graag weer van zich laten horen. 
We doen dat op een veilige manier. 
Met vereende krachten is dit cultuur 
herstartfestival georganiseerd. Ik ga 
dus, samen met u, ontzettend ge-
nieten in het weekend van 25 en 26 
september. Meer dan 50 deelnemers 
hebben zich opgegeven. In deze 
krant vindt u het uitgebreide pro-
gramma op de verschillende locaties 
in Soest en Soesterberg. Artiesten 

hebben hun publiek moeten mis-
sen het afgelopen jaar en kijken uit 
naar hun optredens en het applaus. 
Gelukkig zijn de coronaregels vanaf 
25 september versoepeld. Wel is er 
soms een coronatoegangsbewijs 
nodig. Onderaan deze pagina leest u 
daar meer over. Zo maken we er een 
veilig, maar vooral een heel feestelijk 
weekend van. U kunt eindelijk weer 
volop genieten van alles wat Soest 
en Soesterberg te bieden hebben op 
gebied van live muziek, dans, 
theater, lezingen, workshops en 
kunst. Al deze activiteiten geven 
kleur aan onze gemeente en bren-
gen mensen samen om te genieten 
en elkaar te ontmoeten. Laat u 
inspireren en verrassen door het 
brede aanbod. We gaan elkaar vast 
tegenkomen op een van onze mooie 
culturele plekken in onze gemeente.

Nermina Kundić
Wethouder Cultuur

FEESTELIJKE START VOOR LOKALE CULTUUR

Algemeen
Met ingang van 25 september vervalt 
de anderhalve meter maatregel. 
Voor het herstartfestival is wel een 
coronatoegangsbewijs verplicht bij 
theater en podia en concerten/op-
tredens. Dat geldt binnen én buiten, 
met én zonder vaste zitplaats voor 
iedereen vanaf 13 jaar. 
Bij bibliotheek, musea/exposities en 
kunstbeoefening zoals workshops 
en repetities is dit niet verplicht. Ook 
als het coronatoegangsbewijs niet 
verplicht is kan een locatie ervoor 
kiezen om vanwege de veiligheid 
toch te werken met het scannen van 
de corona QR-code voor toegang.

Bij klachten blijf thuis en laat je 
testen. 

CORONA TOEGANGSREGELS HERSTARTFESTIVAL
Coronatoegangsbewijs

Waar u in het programma boven-
staande icoontje ziet staan, is alleen 
toegang mogelijk met het coronatoe-
gangsbewijs. Je krijgt een corona-
toegangsbewijs als je volledig bent 
gevaccineerd, een geldig herstelbe-
wijs hebt of een negatieve officiele 
testuitslag van maximaal 24 uur 
oud. In al deze gevallen kunt u een 
QR-code krijgen die toegang geeft. 
Testen blijft gratis Een afspraak ma-
ken kan via de website 
www.testenvoortoegang.org

Let op! Het formulier van de GGD of 
uw gele boekje met vaccinaties gel-
den niet als coronatoegangsbewijs. 

Hoe krijg ik een coronatoegangs-
bewijs (QR-code)?
Heeft u een smartphone, download 
dan gratis de CoronaCheck-app. 
U kunt dan met uw Digid uw test of 
vaccinatiebewijs uploaden.
Heeft u geen smartphone? Of wilt u 
uw coronabewijs liever op papier? 
Dan kunt u het coronatoegangsbe-
wijs uitprinten via de website www.
CoronaCheck.nl.
Heeft u geen DigiD, smartphone of 
computer met printer? Dan kunt u in 
sommige gevallen een coronabewijs 
op papier thuisgestuurd krijgen.
Bel hiervoor tijdig naar de Corona-
Check helpdesk op 0800-1421 en 
vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kijk op
www.coronacheck.nl



Artishock Binnen Museum SoestArtishock Buiten

MJ&Poort&de Jongh 
(Jazz en Blues) (11.30-12.30)

Locals sextet (Jazz)
(13.00-14.00)

Rosamint Faas (Jazz)
(14.30-15.30)

Henk Meutgeert (Jazz)
(16.00-17.00)

Tijdens alle pauzes 
DJ Play it Again Sem
-----------
Doorlopend van 10-17 uur
Exposities
Gerard Kuit
Jeannet Kool
Aartje Kroes
Tekenclub Artishock

Shpritsz & Different Cook (Rock)
(12.00-13.30)

Zaylor (Americana en Country)
(14.00-15.30)

Archie Bunker Band (Soul- en 
Funkcovers)
(16.00-17.30)

Zangclub Es Klein 
(20.30-21.15)

Bluesavond MUCK 
(21.15-23.00) 

Chorusline open koorrepetitie 
(11.00-11.30)
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Workshop papier knippen (K)
(10.00-11.00)

Workshop papier knippen (K)
(12.00-13.00)

Zaterdag 25 september > > > >
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Workshop papier 
knippen (K)
(13.30-14.30)

(K) = voor kinderen 
-----------
Doorlopend van 10-17 uur
Open huis Museum Soest
Expo Maruscha Gaasenbeek
Infopunt Concertpodium Soest

Historisch 
Café (HVS)
(14.00-15.30)

Shpritsz & Different Cook 
speelt Herman Broodrepertoire 
en andere Rocknummers.
MUCK brengt de beste nummers 
van o.a. Dire Straits, Golden 
Earring, Prince, Pearl Jam.

Meer over...

Workshop papier 
knippen (K)
(15.00-16.00)

De workshop papier knippen 
is bedoeld voor kinderen en 
wordt gegeven door Maruscha 
Gaasenbeek.

Het historisch café van de 
historische vereniging Soest/
Soesterberg is voor iedereen. 
Je hoeft dus geen lid te zijn van 
de HVS. Het thema is ‘Van het 
Lange Eind naar de Oude Kerk 
via het oude Kerkpad (thans 
gewoon Kerkpad).

Meer over...

Tijdens de wisselingen zijn er 
optredens van Muziekschool 
Baarn-Soestdijk



Loek van WalsemOude KerkBachschool

Doorlopend van 13-21 uur:
Exposities van kunstenaars:
Haike Bes
Ruud Termijn
Peter Schipper
Chris Rodenburg
LaBrandz
Loek van Walsem
Myrna van Schoonhorst
Yvonne van Bloemendal 
Aimee Schreurs

Vanaf 11.00uur:
Open huis (tot 15 uur) 
Expositie Peter Luitze (tot 17.00 
uur)
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Docenten
concert (BS)
(15.30-17.00)

Zaterdag 25 september > > > >
3 4 5

Doorlopend vanaf 
10.00 uur:
Rondleidingen 
kerktuin De Hof 
van Lof /
Expositie 
schilders-
collectief Albast
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Kunststichting HazartUUR
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Fluitkwintet
(15.00-15.30)

9
Siersmederij Tupker

Doorlopend vanaf 10.00 uur:
Demonstratie smeedkunsten
Expositie Karin Alberts

10

HvVeen Arts Center

Fluitkwintet BS (11.00-11.30)

Doorlopend van 
10-16 uur 

Kennismaken met 
Speksteen

Expositie 
‘TER ERE VAN’ 
(Nederlandse Kring 
Beeldhouwers)

Beeldentuin open



BachschoolUUR
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De Rank

Stabat Mater 
open repetitie
(11.00-12.00)

6

Doorlopend vanaf 
10 uur:
Exposities
Froukje de Bot/
Bianca Pauline
Documentaire 
over Soest

Stabat Mater uitvoering (13-13.30)

Cantatekoor (12.30-13.00)

Kinderconcert (BS) (15.00-15.30)

Drie Bachschoolorkesten
(19.30-20.30)

Koor Eemmeerminnen
(20.30-21.30)

Idea Idea workshops

THEATER: Optredens Young 
Kreators & Friends
(20.00-22.00)

10.00 - 12.30 (Theater)
Workshop ‘je eigen circusact’ 
met afsluitende presentatie om 
11.45 uur. Kinderen 6-14 jaar

10.30-12.30 (Tekenlokaal)
Workshop ‘Je eigen kleding 
kiezen met je eigen mode DNA’ 
(volwassenen)

10.30 - 12.30 (Ruimtelijk lokaal)
Workshop ‘Je eigen wapperen-
de windvis maken’ kinderen 
6-12 jaar

10.30-12.30 (Theaterlokaal)
Workshop ‘Je eigen foto’s 
maken met licht en water’ 
kinderen en volwassenen

12.00-17.00 (Dansstudio)
Workshop Dance & Direct dans 
12-18 jaar

12.00-17.00 (Mediaplein)
Workshop Dance & Direct regie 
en film 12-18 jaar

13.30-15.30 (Tekenlokaal)
Workshop ‘Je eigen knuffel 
vormgeven, kleuren en maken’ 
kinderen 6-9 jaar

13.30-15.30 (Ruimtelijk lokaal)
Workshop ‘Je eigen beeld van 
klei maken’ (volwassenen)

FOYER: Brandstof voor de 
maag: optredens met een hapje
(17.30-19.00)

Open Taalles (Volksuniversiteit)
(10.00-11.00)

Open Taalles (Volksuniversiteit)
(11.00-12.00)

Doorlopend vanaf 10 
uur: 
Boekverkoop 
Bibliotheek

Concert viool/piano (BS) 
(15.30-16.00)
Concert klarinet/piano (BS)
(16.00-16.30)

Cantatekoor (14.00-14.30)

Voor alle activiteiten van Idea 
kun je alvast gratis online tickets 
reserveren via www.ideacultuur.nl 
Dit geldt voor de voorstelling 
Geel, alle workshops, de pre-
sentatie circus, de optredens 
van Brandstof, de optredens van 
Young Kreators, de open taal-

Reserveren bij Idea

lessen, de taal/literatuurquiz en 
de presentatie Dance & Direct. 
Kom je spontaan langs dan geldt 
vol=vol.

THEATER: Familievoorstelling 
‘Geel’ (vanaf 2 jaar) 
(15.00 - 16.00)

Bachschoolorkesten

Het Bach Start-, Jeugd- en Vol-
wassenenorkest spelen muziek 
uit de “Titanic”, “Pirates of the 
Caribbean”, “Pippie Langkous” en 
het beroemde duet uit de “Parel-
vissers”.Tussen de stukken door 
wordt ieder instrument met een 
korte solo gepresenteerd.



Officierscasino
Optredens

Overige locaties SoestUUR

10 

-

11 

-

12 

-

13 

-

14 

-

15 

-

16 

-

17 

-

18 

-

19 

-

20 

-

21 

-

Zaterdag 25 september > > > >
12

13  De klarinet
10-17 uur: Expositie Liesbeth 
Sneep en Bep Tool

14  Da Costaschool
10-17 uur: Open dag 
Muziekschool Soestdijk

15  Atelier Frank Linsewski
10-17 uur: Expositie en demon-
stratielessen leerlingen met 
muzikale bijdrage gitarist Eric 
Weijergang. Achter Derde Erf 
(Birkstraat 125, Soest

16  Guus Kruis, KruisART 
10-17 uur: Expositie

17  PVO gebouw
14-15.30 uur: Blaaskapel PVO
Speel je een instrument en wil je 
meedoen, meld je dan vooraf bij 
secretaris@pvosoest.nl. Je krijgt 
dan de partituur vooraf. (licht 
gevorderd/gevorderd)

Mariposa Muziek (12.30-13.00)

Cesair
(14.00-15.15)

Black Wallaby and Doomsludge
(16.15-17.00)

Elena, Morris & Thijs 
(19.00-19.45)

Old Bones Blues Band 
(20.15-21.15)

Doorlopend vanaf 12.30 uur:
Wilfert Verweij
Isabelle Bense
Wendy Luja
Ezsther Soczo
Hans de Goede
Lettie Kuijvenhoven
Hannah Wantenaar
Juns
Ria Noppen
Open Atelier Soesterberg: 
Thea van den Berg
Chantal Loman
Carien van Ginneke
Gabrielle van Emmerik
Yvonne Hoekstra
Suze van Toren
Jan van Vliet
Marga Weerdesteijn
SWOS schilderclub:
Anna van Asperen
Majo Odijk

Cesair is een epic folk en mythic 
musicband die internationale op-
tredens heeft en nu dit weekend 
in Soesterberg optreedt. Black 
Wallaby and Doomsludge
Elena, Morris en Thijs verrassen 
met hun heerlijke Rockmuziek en 

 

Meer over...

Officierscasino
Exposities

Exposities

Geniet van het extraverte werk 
van Wilfert Verwey of de inge-
togen sculpturen van Hans de 
Goede en Eszter Soczo. De jon-
ge Hannah Wantenaar toont haar 
subtiel gelaagde tekeningen. 
Kunstenares Thea van den Berg 
komt met de twee schilderclubs 
die Soesterberg rijk is: het open 
atelier en de SWOS-schilderclub.



Artishock Binnen
Museum SoestArtishock Buiten

Balletstudio Sylvia (12.00-12.30)

The Queenies (13.00-13.45) 
Queens repertoire

Jasmin-Ann (14.00-15.00)

Old Bones Blues Band
(15.30-16.30)

Tijdens alle pauzes 
DJ Play it Again Sem

-----------
Doorlopend van 10-17 uur
Exposities
Gerard Kuit
Jeannet Kool
Aartje Kroes
Christa Stoop
Tekenclub Artishock

Nieuw Soester Koor en Es Klein
(10.00-11.00)

Film ‘Summer of Soul’  
(11.00-13.30)
Gratis entree- wel reserveren

Jazz Jam met Laundry Combo
(14.00-14.45)

Isabel de Haas en Simon Daniël 
(11.00-11.30) Pop/R&B
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Animato
(14.00-15.00)
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(K) = voor kinderen 
-----------
Doorlopend van 12-17 uur
Open huis Museum Soest
Expo Maruscha Gaasenbeek
Infopunt Concertpodium Soest

Historisch 
Café (HVS)
(15.30-16.30)

Workshop papier 
knippen (K)
(15.00-16.00)

Accordeonvereniging Animato
(12.00-13.00)

Workshop papier 
knippen (K)
(13.30-14.30)

Open Jazz Jam sessie 
met oa Femme Vital
(14.45-16.30)

Film ‘Summer of Soul’  Een spet-
terend monument voor soul-mu-
ziek en zwarte emancipatie. De 
film bevat nooit eerder vertoonde 
concertoptredens van onder 
anderen B.B. King, Nina Simone, 
Sly & The Family 
Stone, Gladys Knight & The Pips 
en Stevie Wonder.

De workshop papier knippen 
is bedoeld voor kinderen en 
wordt gegeven door Maruscha 
Gaasenbeek.

Het historisch café van de 
historische vereniging Soest/
Soesterberg is voor iedereen. 
Je hoeft dus geen lid te zijn van 
de HVS. Het thema is ‘Van het 
Lange Eind naar de Oude Kerk 
via het oude Kerkpad (thans 
gewoon Kerkpad).

Meer over...

Meer over...
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Doorlopend van 11-17 uur
Exposities van kunstenaars:
Haike Bes
Ruud Termijn
Peter Schipper
Chris Rodenburg
LaBrandz
Loek van Walsem
Myrna van Schoonhorst
Yvonne van Bloemendal 
Aimee Schreurs

Doorlopend van 12-17 uur
Muziek leerlingen /
Expositie Peter Luitze

3 4 5

Doorlopend van 14-17 uur
Expositie schilderscollectief 
Albast
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Doorlopend van 12-16 uur:
Kennismaken met Speksteen
(bezoekers mogen zelf steen 
bewerken)
Expositie “TER ERE VAN”  (Ne-
derlandse Kring van 
Beeldhouwers) 
Beeldentuin open

Kunststichting Hazart Siersmederij Tupker HvVeen Arts Center

Doorlopend van 10-17 uur:
Demonstratie smeedkunsten
Expositie Karin Alberts

Zondag 26 september > > > >

Loek van WalsemOude KerkBachschool

8 9

The Queenies (11.30-12.15)

Elena, Morris & Thijs 
(12.45-13.15)

10



Zondag 26 september > > > >

UUR

12

-

13

-

14

-

15

-

16

76

Koren Meike van de Linde 
(12.00-13.00)

Meike van de Linde
(14.00-15.00)

SLAS Taal/
literatuurquiz*
(14.00-15.30)

12.00 - 14.30 (Dansstudio)
Workshop Dance & Direct/dans
12-18 jaar (incl presentatie in 
theater om 15 uur)

12.00 - 14.30 (Mediaplein)
Workshop Dance & Direct/regie 
en film. 12-18 jaar 

12.30-13.30 (Tekenlokaal)
Workshop ‘Je eigen strip-
tekening maken’ (kinderen)

14.00-16.00 (Tekenlokaal)
Workshop ‘Je eigen tekenstijl 
ontdekken’) (volwassenen)

Dance&Direct
(15.00-15.30)

Doorlopend:
Expositie fotografe 
Cornelia Nauta
Boekverkoop (Bibliotheek)

Stabat Mater, Pergolesi
(13.00-13.30)

Idea Idea workshops

Doorlopend:
Expositie Froukje de Bot / 
Bianca Pauline
Documentaire over Soest

De Rank

Cabrio

> > > >
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Big Band Blow (PVO)
(12.00-12.45)

Koor Eemmeerminnen
(13.00-13.45)

Big Band Blow (PVO)
(14.00-14.45)

Koor Eemmeerminnen
(15.00-15.45)

Big Band Blow (PVO)
(16.00-16.45)

Mochten er op het laatste mo-
ment nog wijzigingen zijn in het 
programma, dan kunt u die zien 
op onze website. Bekijk daar 
ook onze mooie promoclipjes.

Docentenconcert Bachschool 
Gitaar en fluit (15.00-16.00)

De Rank
Meike van de Linde start op 
zondag het programma met twee 
koren, nml. Zingen voor je Leven 
en de vallende traan. Het publiek 
mag meezingen.
Het prachtige Stabat Mater van 
Pergolesi wordt uitgevoerd door 
sopraan Esther Putter, mezzo 
sopraan Sopraan Nelleke Nieuw-
boer en Laura Hölzenspies op 
piano.

Idea
Stichting Literaire Activiteiten 
Soest organiseert bij Idea een  
Taal en literatuurquiz. *Een eigen 
smartphone is vereist. 

  

Meer over... Website
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Overige locaties SoestUUR
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13  De klarinet
10-17 uur: Expositie Liesbeth 
Sneep en Bep Tool

16  Guus Kruis, KruisART 
12-17 uur: Expositie

18  Atelier Karina Wijnen
12-17 uur: Expositie

Muziekvereniging Odeon 
(12-13 uur)

Zaylor
(13.30-14.30 uur)

Black Wallaby and Doomsludge
(15.15-16 uur)

Later als je Big Band
(16-17.30 uur)

Exposities (12.00-17.30 uur):
Wilfert Verweij
Isabelle Bense
Wendy Luja
Ezsther Soczo
Hans de Goede
Lettie Kuijvenhoven
Hannah Wantenaar
Juns
Ria Noppen
Open Atelier Soesterberg: 
Thea van den Berg
Chantal Loman
Carien van Ginneke
Gabrielle van Emmerik
Yvonne Hoekstra
Suze van Toren
Jan van Vliet
Marga Weerdesteijn
SWOS schilderclub:
Anna van Asperen
Majo Odijk

Laat u verrassend raken door de
creaties van Haike Bes, 
Ruud Termijn, Peter Schipper, 
Chris Rodenburg, LaBrandz, 
Loek van Walsem, Myrna van 
Schoonhorst, Yvonne van 
Bloemendal en Aimee Schreurs.
 
Als kunstenaars zijn wij altijd bewust 
bezig met het maken van onze 
creaties, waarvan wij hopen dat 
jullie ze aan de muur hangen, willen 
neerzetten, dragen of simpelweg 
waarderen. 

Onze liefde voor kunst en onze 
grote inzet iets bijzonders te creëren 
heeft geleid tot een prachtige serie 
vernieuwende werken.

Speciaal voor deze gelegenheid heb-
ben wij de handen ineengeslagen. In 
een gezamenlijke expositie van ruim 
250 m2 presenteren wij ons nieuwste 
werk. Wij nemen u graag mee op een 
reis door onze kunstzinnige wereld.

DUS KOM LANGS OP 25 en 26 
SEPTEMBER.
PR. BERNHARDLAAN 41 SOEST 
LAAT U DOOR ONS VERRASSEN.

Officierscasino
Optredens

Officierscasino
Exposities

 VERLIEFD OP KUNST



Sinds 4 juni is museum Soest weer 
open voor publiek. Deelname aan 
het herstartfestival klinkt als
muziek in de oren van de vrijwilligers 
van het museum. Met elkaar weer 
eens kunnen laten zien dat
we er nog zijn na een langdurige 
sluiting. Tijdens het herstartfestival 
zijn bij het museum te gast:
Concert podium Soest met informatie 
over het concertpodium, Maruscha 
Gaasenbeek (bekend van haar 

knipsierkunst) die de kinderen de 
kunst van het papierknippen gaat 
leren. De accordeonvereniging 
Animato zal optredens verzorgen.  
De Historische vereniging Soest-
Soesterberg organiseert een 
Historisch Café met als thema 
‘Van het Lange Eind naar de Oude 
Kerk via het oude Kerkpad (thans 
gewoon Kerkpad). Voor o.a. de tijden 
verwijzen wij u naar het programma 
in deze krant.

Wat betreft de coronamaatregelen 
in het museum gelden voor het 
open huis en de exposities geen 
beperkingen meer. Voor de lezing 
van de HVS en het optreden van 
Animato wordt gewerkt met een 
coronatoegangsbewijs.
Zie ook www.museumsoest.nl.

OPEN HUIS MUSEUM SOEST

Idea ontvangt je graag met open 
armen tijdens het Herstartfestival. 
We hebben een prachtig gratis pro-
gramma! Je kunt bijvoorbeeld met je 
familie naar de leuke theatervoorstel-
ling Geel. Met mime, livemuziek en 
animaties word je in de voorstelling 
meegenomen in een gele wereld tot 
er een blauw meisje met een blauwe 
koffer verschijnt. Samen ontdekken 
ze dat ze met geel en blauw groen 
krijgen en maken een kleurrijke 
wereld! 

PROGRAMMA IDEA CULTUUR HERSTARTFESTIVAL

Kinderen kunnen daarnaast mee-
doen aan workshops circus, strip-
tekenen, filmen of een knuffel of vis 
maken terwijl ouders op hetzelfde 
tijdstip een eigen beeld, een bijzon-
dere foto of een mooie tekening 
maken of een hele nieuwe kledingstijl 
ontdekken! In de bibliotheek zijn 
afgeschreven boeken voor een spot-
prijsje te koop en kun je meedoen 
aan een taal en literatuurquiz. Ook 
zijn er open taallessen waarin je kunt 
kennismaken met onze docenten. 

In de hal en onze foyer tref je een 
mooie foto expositie aan en onze 
dansleerlingen laten hun kunsten 
zien. Onze wedstrijdgroep street-
dance wordt op zaterdag bijvoor-
beeld door jou gefilmd en toont 
zondag het resultaat.
Bijzondere muziekoptredens zijn 
er van de jongeren van Brandstof 
(met een hapje!) én de jongeren 
van Young Kreators. Komt dat zien 
allemaal! Reserveer je gratis tickets 
alvast online!



De vrijwilligers van Artishock konden 
lange tijd hun podium voor film en 
muziek niet benutten, maar dankzij 
een initiatief van de Gemeente en 
het Cultuurplatform mogen ze in het 
weekend van 25 en 26 september 
vol aan de bak. Want het gaat druk 
worden bij Artishock. Het publiek kan 
steeds kiezen tussen een buiten-
podium of voor het binnenpodium 
(op de eerste verdieping van het 
uiterst charmante gebouw aan de 
Steenhofstaat). Op die podia zullen 
dit weekend meer dan 18 (!) 
verschillende bands en artiesten hun 

kunsten vertonen. Het is een prach-
tig programma (zie elders deze krant 
voor de agenda). 
En wat heet kiezen? Iedereen mag 
zich op Artishock’s terrein vrij bewe-
gen tussen Jazz, blues, pop, wereld-
muziek en dans. Bovendien is er een 
mini-kunstmarkt. 
Er zal via toegang met de QR-Code 
gezorgd worden dat iedereen veilig 
op het terrein kan gaan en staan 
waar hij/zij wil. Terwijl het binnen-
podium zaterdag tot in de late uren 
doorgaat worden de optredens op 
het buitenpodium aan het eind van 

VOL PROGRAMMA BIJ ARTISHOCK

Ragfijne Jazz: Ellister van der Molen treedt op in het Jazzkwartet van Henk Meutgeert

Ruige Blues: Old Bones Blues Band ook 
in actie op het buitenpodium bij Artishock

 ZONDAG BIG BAND BLOW BIJ CABRIO
In openluchttheater Cabrio is zon-
dagmiddag 26 september het 
podium voor de Big Band Blow van 
PVO. Ondank dat de repetities lang 
hebben stilgelegen, laten zij deze 
kans om weer voor publiek op te tre-
den niet liggen. Ze treden zelfs drie 
keer op. Afgewisseld door zangkoor 
de Eemmeerminnen. Ook voor hun 
geldt dat ze afgelopen jaar nauwe-
lijks konden repeteren. Maar het 
muzikale plezier is er niet minder 
om. Ze brengen Nederlandstalig 
repertoire en worden begeleid door 
Accordeon. Het belooft een mooie 
en swingende muzikale middag te 
worden in Cabrio!!!

de middag steeds met een klapper 
beëindigd. Het Jazz-kwartet van 
Soester Henk Meutgeert (>16.00 
uur) verzorgt zaterdag dit finale op-
treden buiten. De nationaal bekende 
jazz-dirigent laat met nieuw talent 
het publiek genieten van absolute 
topkwaliteit. 
Zondag is het de beurt aan de ‘Old 
Bones Blues Band’ om op veel 
ruigere wijze het publiek rondom het  
buitenpodium op te zwepen voor het 
einde van het hele festival.



Het Officierscasino bruist dit week-
end. Bandjes, bands, het vertrouwde 
Odeon, duo’s en trio’s staan te 
popelen om het podium op te gaan 
en jullie applaus te ontvangen. Ruim 
15 kunstenaars nemen het hele ge-
bouw in bezit met hun kunstwerken. 
Wat je verwachten kunt?
Cesair, de epic folk en mythic mu-
sicband die internationale optredens 
heeft en alleen nu dit weekend in 
Soesterberg optreedt. Het dak van 
het Officierscasino wordt er afge-

speeld door het 21-koppige ‘Later als 
je Big Band’. De jonge vrienden 
Elena, Morris en Thijs grijpen elke 
kans om te rocken. Net in Soes-
terberg en nu al op de planken: 
Mariposa Muziek. Hans en Rozella 
brengen gouwe ouwen en moderne 
covers.
Geniet van het extraverte werk van 
Wilfert Verwey of de ingetogen sculp-
turen van Hans de Goede en Eszter 
Soczo. De jonge Hannah Wantenaar 
toont haar subtiel 

gelaagde tekeningen. Kunstenares 
Thea van den Berg komt met de 
twee schilderclubs die Soester-
berg rijk is: het open atelier en de 
SWOS-schilderclub.
Lettie Kuijvenhoven exposeert haar 
installatie ‘de verborgen steden’. Ze 
struinde containers en schroothopen 
af, alles is van afvalmateriaal 
gemaakt. Dat is niet te zien.    
En nog veel meer . . . Houd ook 
www.Soesterberg.nu in de gaten.    

BRUISEND SOESTERBERG

Tijdens het festival klinkt er volop 
muziek in de Bachschool. Klassieke 
muziek, jazz en pop, instrumentaal 
en zang, er wordt in veel stijlen 
muziek gemaakt door alle leeftijden. 
Er zijn orkesten en ensembles voor  
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Zaterdag 25 september houdt de 
Bachschool van 11.00-15.00 uur 
Open Huis: er is volop gelegenheid 
om kennis te maken met onze 

BACHSCHOOL: MUZIEK EN MIXED ART
muziekdocenten en informatie te 
krijgen over zang- en instrumentale 
lessen. 
Zondag 26 september spelen leerlin-
gen en docenten tussen 12.00-17.00 
uur. Kom luisteren en tussendoor 
ook de fijne sfeer van ons gebouw 
proeven. In dit festivalweekend ex-
poseert beeldend kunstenaar Peter 
Luitze in de Bachschool met “Mixed 
Art”. Muziekuitvoeringen van leerlin-
gen worden gecombineerd met een 
muziekkunst-expositie, “Mixed Art”.  
Speciaal voor dit evenement heeft 
Peter Luitze aquarellen van onder 
andere Soester musici gemaakt: 
Herman van Veen, Janine Jansen 
en Edith Leerkes zijn in de diverse 
ruimtes en langs de prachtige trap 
van de Bachschool in actie met hun 
instrument te bewonderen. 
Peter Luitze:”In mijn werk hoor je de 
tonen, zie je de beweging en 

vervoering en voel je de emoties. 
Een mooie combinatie met de live 
uitvoeringen van de leerlingen”. 

Wil je ook muzieklessen volgen op 
de Bachschool, schrijf je dan in op 
www.bachschool.nl

Cesair, epic folk en mythic musicband



Zaterdag en zondag vertonen wij 
werk van de exposanten Froukje de 
Bot en Bianca Pauline en een door-
lopende filmvoorstelling over Soest 
samengesteld door Allard Faas.
Zaterdag
11.00 uur: Openbare repetitie: Het 
Stabat Mater van Pergolesi: Muzikaal 
trio Esther Putter Sopraan, Nelleke 
Nieuwboer mezzo sopraan en Laura 
Hölzenspies piano.
13.00 uur: Uitvoering Het Stabat Ma-
ter. Een zeer ontroerend muziekstuk 
over de gevoelens en gedachten van 
de vrouwen op de berg Golgotha, bij 
de kruisiging van Jezus.
Esther, Nelleke en Laura werken al 
vele jaren samen bij projecten voor 
stichting KunstRijk.
12.30 en 14.00 uur: Cantatekoor 
Soest zingt werken van verschillende 
componisten. Canon van T. Tallis, 

O worship the Lord van A. Hollins, 
God so loved the World van J. Stai-
ner,Ave verum corpus van E. Elgar, 
Magnificat en Nunc dimitus van C.V. 
Stanford en An Irish blessing van 
J. Moore. Het koor is op zoek naar 
versterking voor alle stemmen.
15.00-16.30 uur en 19.30-20.30 uur: 
De Bachschool.
15.00 uur: Kinderconcert “Ferdinand 
de stier” voor kinderen vanaf 5 jr 
door Anoek Brokaar (viool).
15.30 uur: Kreisler en Fauré door 
Anoek Brokaar (viool) en Yolanda 
van Tongeren (piano).
16.00 uur: Nino Rota en Busoni door 
Marieke Vos (klarinet) en Camiel 
Boomsma (piano).
19.30-20.30 uur: De drie 
Bachschoolorkesten (6-80 jr) spelen 
een schitterend programma!
20.30 uur: Zangkoor “de Eemmeer-

minnen” bestaat uit een groep en-
thousiaste Soester dames die samen 
een makkelijk in het gehoor liggend 
Nederlandstalig repertoire zingen. Er 
wordt tweewekelijks gerepeteerd op 
donderdagmiddag in Artishock.

Zondag
12.00 uur: Kom gezellig meezingen 
met 2 koren uit Soest en omgeving 
o.l.v. Meike van de Linde.
13.00 uur: Het Stabat Mater
14.00 uur: Intieme kleinkunst met 
een mix van bestaande liedjes en 
eigenwerk, Meike van de Linde zang, 
Bam aan de piano en Daan op bas.

PRACHTIG PROGRAMMA IN DE RANK

Eemmeerminnen o.l.v. Harrie Herfst, accordeon Rob Richmond Bachschoolorkest

KUNST EN SMEEDWERK BIJ TUPKER
Smederij Rein Tupker & Zn en Rein 
Design hebben passie voor het 
smeden en halen het ambacht uit het 
stof. Een van oudsher bestaand be-
roep hebben wij naar de 21ste eeuw 
vertaald. Bij ons ziet u hoe de natuur 
en de huidige tijd sterk verweven zijn 
met onze objecten. Ruw materiaal 
wordt zo omgevormd naar sculptu-
ren en kunstobjecten. Tijdens het 
Herstartfestival laten wij graag ons 
uiteindelijke werk zien in onze galerie 
en beeldentuin.

Trio Stabat Mater



Organisatie
Stichting Cultuurfestival en
werkgroep bestaande uit:
Cees Vos (Museum Soest)
Gijs van de Scheer (Artishock)
Irma Vos (Bachschool)
Monica Kalbvleesch (Idea)
Meindert Schmidt (Cultuurplatform)
Harriet Lemstra (Cultuurplatform)
Anita Vreugdenhil (Cultuurpunt)
Janneke Groot (Slas)
Max Vetkamp (Samen voor 
Soesterberg)

Promofilmpjes
Jan Frommink
Muziek: Harrie Herfst (Album Cives 
Susati) en Bachschool 
Balletstudio Sylvia
Elwin van der Molen

Henk Meutgeert 
Isabel de Haas
Loek van Walsem
Marieke Vos
Meike van de Linde
Queenies
Rianne Schoemaker
Ronald Zijlstra
Wilfert Verweij

Fotografie
Bachschool foto kinderen:  
Kees Vos
Artishock foto Ellister van de Molen: 
Maurits van Hout
Foto verliefd op kunst:
Loek van Walsem
Foto Later Als Je Big Band:
Walter Gooijen
design studio Knip@rt

COLOFON
Foto Cesair: Ork de Rooij 
Foto Idea ‘Geel’: Willem Schalekamp
Foto Street-dance: Mel Boas

Met speciale dank aan de gemeente 
Soest en alle vrijwilligers en locaties 
die dit Cultuur Herstartfestival 
mogelijk maken.

Locaties
Atelier Karina
Atelier 
Atelier
Artishock
Bachschool
Cabrio openluchttheater
Cultureel/congrescentrum De Rank
Herman van Veen Arts Center 
IDEA 
Kunst Siersmederij Tupker
Loek van Walsem
Museum Soest
Muziekschool Soestdijk
Officierscasino Soesterberg
Oude Kerk
PVO
Stichting Hazart

Muziek
Animato 
Archie Bunker Band
Black Wallaby and Doomsludge
Big Band Blow (PVO) 
Cesair
Docenten Bachschool
Elena, Morris & Thijs
Femme Vital
Henk Meutgeert
Isabel de Haas
Jasmin-Ann
Laundry Big Band
Later als je Big Band
Locals sextet
Mariposa muziek
Meike van de Linde
MJ&Poort&de Jongh

Muck, Willem Verwijs
Old Bones Blues Band
The Queenis
Trio Nelleke Nieuwboer
Odeon
PVO blaaskapel
Rosamint Faas Kwintet
Shpritz & Different Cook.
Young Kreators & Friends 
Zaylor 

Kunst/fotografie
Aimee Schreurs 
Albast 2003 
Anna van Asperen 
Bep Tool
Bianca Pauline
Carien van Ginneke
Chantal Loman
Christa Stoop
Chris Rodenburg
Cornelia Nauta
Ezsther Soczo
Frank Linsewski
Froukje de Bot
Gabrielle van Emmerik
Gerard Kuit
Guus Kruis
Juns
LaBrandz 
Loek van Walsem
Haike Bes
Hannah Wantenaar
Hans de Goede
Isabelle Bense
Jan van Vliet
Jeannet Kool

DEELNEMERS CULTUUR HERSTARTFESTIVAL
Karin Alberts
Karina Wijnen
Lettie Kuijvenhoven
Liesbeth Sneep
Loek van Walsem
Majo Odijk 
Marga Weerdesteijn
Maruscha Gaasenbeek 
Myrna van Schoonhorst
Yvonne Hoekstra
Yvonne van Bloemendal
Peggy Brands
Peter Luitze
Peter Schipper
Ria Noppen
Ruud Termijn
Suze van Toren
Thea van den Berg
Wilfert Verweij
Wendy Luja

Koren
Cantatekoor Soest
Chorus Line
Eemmeerminnen
Vallende traan
Zingen voor je Leven
ES klein
Nieuw Soester koor

Overig
Balletstudio Sylvia
Concertpodium Soest
Historische vereniging 
Soest/Soesterberg
Stichting Literaire Activiteiten Soest
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LOCATIES CULTUUR HERSTART FESTIVAL
1. Artishock
Steenhoffstraat 46A, Soest
2. Museum Soest
Steenhoffstraat 46 , Soest
3. Bachschool
Kerkplein 1
Soest
4. Oude Kerk
Torenstraat 1, Soest
5. Loek van Walsem
Prins Bernhardlaan 41, 
Soest
6. Cultureel en congres-
centrum De Rank
Soesterbergsestraat 18, 
Soest
7. Regiocultuurcentrum 
Idea
Willaertstraat 49, Soest
8. Kunststichting Hazart
Pimpelmees 3, Soest
9. Siersmederij Tupker
Zuidergracht 50, Soest
10. Herman van Veen 
Artcenter
Landgoed de Paltz 1, Soest
11. Openluchttheater 
Cabrio
Soesterbergsestraat 140, 
Soest
12. Officierscasino 
Kampweg 51, Soesterberg
13. De Klarinet
Klarinet 39, Soest
14. Da Costaschool
Spoorstraat 3, Soest
15. Frank Linsewski
Achter Derde Erf. 
Birkstraat 125, Soest
16. Guus Kruis
KruisART 
Beaufortlaan 1,
Soestduinen
17. PVO
Rembrandtlaan 9, Soest
18. Atelier Karina Wijnen
Schaepmanstraat 1a, Soest
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