Kunstlint in de Lente. De afgelopen zes jaar groeide het Kunstlint in de Lente uit tot een
steeds breder podium voor kunstenaars. Deze atelierroute werd bedacht door Marijke de
Jong. Ze motiveerde kunstenaars hun kunst thuis of elders te exposeren. Het afgelopen jaar
namen 61 kunstenaars deel aan het Kunstlint en op een kwart van de locaties klonk ook
muziek. Want het Kunstlint kent een prachtig zwaan-kleef-aan-effect: elk jaar sluiten meer
kunstenaars en muzikanten zich erbij aan en ook horecaondernemers spelen erop in. Dankzij
de laagdrempeligheid kent het evenement een indrukwekkende publieke belangstelling.
Soestvrij Staal. Bij de woorden 'podiumavonden', 'coaching' en sinds kort ook 'on tour'
denken we meteen aan Soest Vrij Staal. Dit jongerenplatform enthousiasmeert, coacht en
begeleidt lokale jongeren met kunstzinnige talenten.Elk jaar worden vijf avonden
georganiseerd waarop rappers, dancers, DJ's, VJ's, hiphoppers, singer songwriters kunnen
laten zien wat zij in huis hebben.
Chris Roodenburg. Chris is een kunstenaar en ruimtelijk vormgever met een bijzonder
uitgebreid repertoire. Onder andere is hij bekend van de Metro van Soest, maar er is veel
meer. Voor zijn eigen werk kiest hij gebruikt materiaal, zoals glas, stenen en oud ijzer, om er
weer een nieuwe vorm aan te geven: van relatiegeschenk en brugleuning tot grafmonument.
Van pallets tot kunstwerk van doorleefd hout. In zijn werk neemt de tulp een belangrijke
plek in.
Hans Kruiswijk, dorpshistoricus, journalist en verhalenverteller. Hij zorgt ervoor dat talloze
prachtige verhalen voortleven. Al vijftien jaar verzamelt hij verhalen van Soesters, verrijkt de
inhoud met feiten en vertelt ze verder. Hans Kruijswijk heeft ervoor gezorgd dat vele
Soesters geïnteresseerd raakten in de geschiedenis van onze gemeente.
Het Soester Kamerkoor Tourdion wordt sinds twee jaar gedirigeerd door Astrid Krause . Ze
begon bij Tourdion op het ogenblik dat hun jubileumjaar voor de deurstond. In een
recordtempo hebben de hartstochtelijke amateurzangers zich het adembenemende
Requiem van Karl Jenkins eigen gemaakt en een prachtige uitvoering gegeven.

