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Buurthucht

De Weistaar

Openluchtpaviljoen 
Revius Lyceum

De Weide Blik

Cultuurhoek

Programma Cultuurfestival Heuvelrug 2021
Doorn 

Zaterdag 

25 september

Maarn 

Zaterdag 

25 september

SBI Landgoed Zonheuvel Locatie Maarten Maartenshuis

Burg. Everwijn Lange Plein

10.00-13.30  Clean up! Ploggen en Plandelen
Afval uit de omgeving verzamelen via hardlopen (Ploggen) en 
wandelen (Plandelen). Georganiseerd en uitgevoerd door TRCU 
(Trail en Runningclub Utrechtse Heuvelrug) en GoedVolk. 
Aanmelding plandelen via: 
www.iedereenisgoedvolk.nl 
Aanmelding ploggen via: 
www.trcu.nl

11.00-15.30 Live On the Radio: Officiële opening 
Het festival opent tijdens een live radio uitzending van de 
talkshow “Cultuur in de Regio”, ter plaatse georganiseerd door 
mediapartner Regio90/90FM. Presentatie: Guido Pot en Hetty 
Thijssen. Met gasten aan tafel en korte optredens van festi-
valartiesten. 

11.00-17.00 All day art: Expositie met lokale kunst 
In de stijlkamers van het Maarten Maartenshuis en in de 
festivaltent is mooi divers werk te zien van lokale kunstenaars 
Jehuda de Jong, Peter Enter, Yvonne van Hoogstraaten, 
Baumann&Baumann, Saghar Deghani en Hans Janssen.

13.30-15.30  Music in the air  

Maya is een 19-jarige singer-songwriter en 
derdejaars student aan het Utrechts Conservatorium. Maya’s 
muziek is poëtisch en doordringend met een licht randje.

Jazzkoor ‘’Die Jazz past’’ 
DJP is een verrassend close-harmo-
ny jazzkoor bestaande uit vijftien 
enthousiaste mensen. Ze zingen 
vier- tot vijfstemmig in verschillende 
muziekstijlen zoals jazz, latin en bossa. 

S-Tricks is een 5 mans formatie uit Amerongen/Veenendaal en 
speelt melodieuze gitaar, pop/rock.

14.30-16.30 SDG Action Day: Heuvelrug plasticvrij
De verpakkingsindustrie, het grootwinkelbedrijf, Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug en burgers gaan in het kader van de 
SDG Action Day met elkaar in gesprek over hoe we zwerfafval 
en wegwerpplastic kunnen verminderen. Om 16:15 worden 
de resultaten van de afval verzamelingsactie van die ochtend 
gepresenteerd. www.sdgnederland.nl

15.30-16.15 Loïs Lane 
Loïs Lane was de popsensatie uit de 
jaren 80’ en scoorde in korte tijd hits 
als ‘My Best Friend’, ‘It’s the first 
time’ en ‘Amsterdamned’. Loïs Lane 
bestaat dit jaar 35 jaar! 
Een optreden met persoonlijke verhalen, opwindende 
anekdotes en hun grootste hits als rode draad. 

16:15 – 17:00  Jim van der Zee & Band
‘’Onze’’ Jim van der Zee, woonachtig in Driebergen, brak door 
als deelnemer aan de Voice of Holland 2017/2018. Met zijn 
hartverwarmende nummers en overweldigende optredens 
bracht Jim het publiek iets dat ze nog niet eerder hadden 
gezien. 

17.00-17.30 Boekpresentatie Paul van Ruiten
Inwoner Paul Ruiten presenteert zijn nieuwe boek “Zelf verant-
woordelijkheid nemen en samenwerken? Zo doe je dat”. 

18.00-20.00 Velddiner
Professionele chefs bereiden een eerlijk velddiner met produc-
ten uit de regio. Omlijsting door Dichter op de Heuvelrug  
Gera Pronk en Jazzkoor “Die Jazz past’’.  Aanmelding via 
www.iedereenisgoedvolk.nl 

Locatie: 
Openluchttheater

20.30 -21.45 Locatietheater Toekomst XL
DichterbijKunst onder leiding van Cees Oosterwijk kiest 
voor een optimistisch slot met uitzicht op samen, op beleven en 
opnieuw de wijde wereld in! Er zijn gastmuzikanten en solisten 
toegevoegd en er wordt samengewerkt met een balletgroep en 
een koor.

Hoofdacts

12:00 – 18:00  Kunstmarkt
Lokale en regionale kunstenaars presenteren en verkopen werk 
op ingerichte marktkramen in het plantsoen. Keramiek, schilde-
rijen, sieraden, en nog veel meer… 

14:00 – 15:15 Claudia & Simon 
Het Maarnse duo Claudia (Zang) en Simon 
(Gitaar en zang) spelen diverse populaire 
covers.

14:00 – 15:15  De Muziekfabriek 
Jonne en Lisa maken in hun fabriek muziek waarbij ze in ver-
schillende muziekgenres verschillende muziekinstrumenten én 
huishoudelijke artikelen gebruiken.

Driebergen 

Zondag 

26 september

Driebergen 

Zondag 

26 september

Doorlopend  
Expo Schilderijen van lokale kunstenaars
In de expositieruimte van de Cultuurhoek komen werken te 
hangen van Els Kruidenier, Charlotte Rutgers, Marjoleine van 
Tol en Charlotte Lugt.  

10:30 – 11:30  KamerOrkest Driebergen 
Koffieconcert van “KOD Lite”, een afvaardiging van dit  
Driebergse Kamerorkest dat al meer dan 30 jaar enthousiaste 
musici herbergt.

19:30 – 22:15 Muziekprogramma  

De Muziekfabriek 
Jonne en Lisa maken in hun fabriek muziek waarbij ze in 
verschillende muziekgenres verschillende muziekinstrumenten 
én huishoudelijke artikelen gebruiken. 

De Ministers
De Ministers brengen een proeverij van liedjes uit het raritei-
tenkabinet van het leven. Een frisse mix van groots klein leed, 
droge humor en een gezonde dosis melancholie. 

Vintage
Duo Vintage speelt een eigenzinnige mix van popliedjes uit de 
seventies en retro van nu. Sylvia Siegmund zang, Erik Theunis-
sen akoestische gitaar.

Doorlopend  Expositie Janny Ruardy - 
Met Boeren en Buitenlui
Schrijver, journalist Janny Ruardy fotografeert al jaren naast 
haar werk. In deze foto tentoonstelling zijn acht mensen gepor-
tretteerd, die zich ieder op hun eigen wijze inzetten voor een 
bio divers Kromme Rijnlandschap. Van biologisch boeren met 
kruidenrijk gras tot de aanleg van een voedselbos. 

11:30 – 12:00  Prunella Pacey
De in Driebergen woonachtige Engelse beroepsvioliste Prunella 
Pacey speelt solo enkele stukken op haar altviool. 

14:00 – 14:45  Sparv 
Sparv is een duo dat Scandinavische muziek speelt op viool, 
nyckelharpa en trekharmonica. De muziek klinkt sprankelend 
met een melancholisch tintje. Sparv brengt oude melodieën op 
een geheel eigen wijze tot leven. Het duo is geinspireerd door 
de vergezichten uit het Hoge Noorden.   

15:30 – 16:15  Siberian Oxygen
De songs van de Utrechtse folk formatie Siberian Oxygen zijn 
rustig, meeslepend en akoestisch en komen goed tot hun recht 
in deze intieme setting. 

Overberg

Maandag 

27 september

20:15 - 22:15 Poetry Night!
Poëzie van eigen grond komt volop tot recht in het kleinste dorp 
in onze gemeente, met grote namen: John Boer, Marie Brum-
melhuis, Ineke Rabbering, Marnix Lamers én natuurlijk Dichter 
op de Heuvelrug Gera Pronk.  Performance Poetry, interactieve 
poëzie en traditionele gedichten, het is er allemaal. Tussendoor 
is er ruimte voor een muzikaal intermezzo.

Maarsbergen

Dinsdag 

28 september

Doorn

Woensdag

29 september

19.00 - 22.00 Muziekprogramma 

De Driemasters 
Het shantykoor ‘De Driemasters’ zingt Nederlandse zeemans-
liederen en brengt daarnaast Engelse en 
Duitse zeemansliederen ten gehore. Ze 
worden begeleid door accordeonisten.

Toon van Mil
Toon van Mil uit Amersfoort is een zanger van Nederlandse 
liedjes en begeleidt zichzelf op de akoestische gitaar.

Kamerorkest Driebergen
Het 30-koppige kamerorkest uit Driebergen bestaat al meer 
dan 30 jaar! Hier in Maarsbergen treedt het op in volle bezet-
ting,  onder leiding van dirigent Albert van Eeghen.

16.00 - 16.45  Beer Kat Vis 
Birgit Jongerius maakt een voorstel-
ling met spel, zang, dans en muziek 
over het thema dat we allemaal 
kennen: Moeders! 

17:00 – 17:30 Maya 
Maya is een 19-jarige singer-songwriter en 
derdejaars student aan het Utrechts Conservatorium. Maya’s 
muziek is poëtisch en doordringend met een licht randje. 

19:00 – 19:45 Van Piekeren
We zien hem altijd graag terug, hier op de Heuvelrug: Van 
Piekeren, zanger, tekstschrijver en entertainer uit Utereg…
met vaste begeleider Johan Fransen. 

Parkhuys RosariumDoorn

Woensdag

29 september
13:30 – 15:30 Schimmentheater 
“Licht in het Donker”
De kinderworkshop voor 30 kinderen 
van Bea Kloosterman is een bijzondere 
belevenis – het schimmentheater kan 
alleen met het “hart” gezien worden. 

14:00 – 15:00 Niek Schuil’s Maakdrift
Niek organiseert Maakdrift: illustratieve en beeldende work-
shops voor maximaal 12 kinderen.  

17:30 – 20:00 
Siberian Oxygen
De songs van de Utrechtse folk formatie Siberian Oxygen zijn 
rustig, meeslepend en akoestisch en komen goed tot hun recht 
in deze intieme setting.

De Twee MarkenMaarn

Woensdag

29 september

15:00 - 16:00 Ridder Rommel 
en prinses hergebruik 
Voor iedereen vanaf 4 jaar plus (groot)
ouders en vrienden etc . De voorstelling 
duurt 45 minuten. 
De kinderen maken dan een eigen handpop 
uit allerlei wegwerpmaterialen zoals: lap-
jes, knutselspullen, eierdozen of wc rollen. 

19:00 - 22:30  Muziek en theater

‘Pictures of a New Society’- 
Stichting Heuvelrug Theater 
Begeleid op vleugel door Bas Verheijden, wordt de coronacrisis 
in dans en beweging uitgelicht door 44 inwoners uit de Heuvel-
rug. Van persconferentie tot pannenprotest.

Van Piekeren
Een optreden van Van Piekeren is keer op keer een belevenis. 
Sappige verhalen en snelle, bij vlagen absurde humor worden 
afgewisseld met prachtige liedjes. 

Tunes of Yesterday 
Een muzikale theatershow te maken over de jaren 50-60. 
Het resultaat: een boeiende show met livemuziek, ontroerende 
archiefbeelden en verbluffende weetjes!

Totdat de Dom valt
Aan de hand van suggesties uit het publiek speelt deze 
improvisatiegroep korte scenes. Het kan alle kanten op gaan, 
maar zeker is dat je met een grote glimlach naar buiten gaat!

Scan de QR-code om te betalen voor Donatie

Cultuurfestival Heuvelrug.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 augustus 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=T8sgjLk

CTVSXfP_0tfWAIw

De eerste editie van het Cultuurfestival 
Heuvelrug wordt mogelijk gemaakt 
dankzij subsidie van de gemeente. 
Daarom is de toegang gratis. 
Alle artiesten krijgen een vergoeding. 
Volop ruimte om te genieten! Vindt u 
net als wij dat er de komende tijd een 
stevig fundament onder culturele ac-
tiviteiten in onze dorpen moet komen, 
wat niet alleen leunt op de gemeente 
dan nodigen wij u uit voor een 
vrijwillige bijdrage aan Stichting 
Bibliotheek Z-O-U-T. Dank u!
Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

Donatie
Cultuurfestival Heuvelrug

Gebruik de camera App 
op je telefoon

Aanmeldingen via: info@rosarium.nl
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11:00 – 17:30 Kunstmarkt 
Op de binnenplaats tegenover Boekhandel Jacques Baas wordt 
een intieme kunstmarkt ingericht met werken van kunstenaars 
uit onze gemeente en de wijdere omgeving. 

Op de markt wordt de catering verzorgt door Drankenhandel De 
Mol en De Heeren van de Wijn. Entertainer en spreekstalmees-
ter Peter Borsje is op deze markt uw gastheer, en kondigt de 
volgende acts aan:

13:00 – 13:45 Mystery act! 

14:30 – 15:15 Boudewijn Hansen
Zanger Boudewijn Hansen brengt nummers van zijn laatste CD 
“Alles wat ik voel” ten gehore.

16:00 – 17:30 De Vries & De Vries 
De Vries en De Vries de (Heuvel-) rug op: zelf geschreven 
cabaretliedjes met lach, traan en een kleine boodschap. In het 
Nederlands - met Fries/ Groningse accenten - op country en 
americana muziek.

Boekpresentatie Boekhandel Jacques Baas
Joost de Jonge signeert zijn nieuwe kunstboek “Water on 
Water”.Joost, woonachtig in Driebergen, maakt momenteel een 
vliegende start als beeldend kunstenaar. Internationaal breekt 
hij door met exposities in New York, Italie en Parijs. Hij zal 
enkele doeken meenemen.

Binnenplaats (Traaij)

De Binder

Driebergen 

Vrijdag 

1 oktober

Kerkplein LeersumLeersum 

Zaterdag 

2 oktober

Leersum 

Vrijdag 

1 oktober

Programma Cultuurfestival Heuvelrug 2021
12:30 – 17:30  Expositie
Verschillende kunstenaars uit de omgeving tonen hun creaties 
waaronder Jan Willem van de Veen en Joop de Jong, Liesbeth 
Teutelink, Hanke van de Gaag, Charlotte Lust en Leo Dekker.
  

12:30 – 17:30 Optredens 

Engelberg Trio 
Het Engelbergtrio speelt traditionele 
muziek uit diverse landen, waaronder Iers, 
Schots en Klezmer. Het trio bestaat uit Christien Grasmayer 
(melodion), Frans Smeels (blokfluit+ gitaar) en Gert Hoeksma

Carry On
Carry On is een trio dat grote hits uit de jaren 70 tot nu akoes-
tisch en meerstemmig speelt. Eén van de topacts op het Gluren 
festival 2020

Jeanine Roos
Jeanine Roos zingt haar favoriete nummers en vertelt daarbij 
grappige anekdotes en waarom deze liedjes zoveel voor haar 
betekenen. 

Poëzie 
Marie Brummelhuis draagt gedichten voor uit haar nieuwe 
bundel, en zal signeren bij verkoop. 

13:00 – 14:00  Raising Hats
Raising Hats is een Multi-instrumentale, 
akoestische folk-rockband met een 
verrassend eigen sound. 

15:00 – 16:00  Poptrio
Een middag gewoon lekkere muziek van 
Poptrio Eddy, Paul & Tom. Pop, soul, rock, 
rhythm & blues.

Doorlopend: “The Day After” Ermina Art 
De valwind heeft een behoorlijke indruk 
gemaakt op iedereen, zo ook op kunstena-
res Ermien Koster. Haar eerste indrukken 
verwerkte ze in dit schilderij “The Day 
After”. Haar eerste indrukken verwerkte 
ze in dit schilderij.,en er zijn plannen om 
de gevallen bomen op een kunstzinnige 
manier te herdenken door de hele regio. Daarover later meer! 

19:30-22:30 Muziekprogramma 

Ivangh The Nightcat 
Ivangh The Nightcat brengt de blues tot leven, overal waar het 
leven daarom vraagt. In kroegen, zalen, maar ook in bejaar-
denhuizen. A high-energy Rhythm & Blues Band. They take the 
blues, add some soul and play it the way they feel it is supposed 
to be!!!  

Totdat de Dom Valt 
Aan de hand van suggesties uit het publiek speelt deze impro-
visatiegroep korte scenes. Het kan alle kanten op gaan, maar 
zeker is dat je met een grote glimlach naar buiten gaat!

Van Piekeren
Een optreden van Van Piekeren is keer op keer een belevenis. 
Sappige verhalen en snelle, bij vlagen absurde humor worden 
afgewisseld met prachtige liedjes. 
Een glansrol voor de doorleefde stem en doordachte teksten 
van voorman Jan van Piekeren.

12.00 Opening door wethouder.

Het Kunstgilde wil kunst en cultuur op de Heuvelrug bevor-
deren, o.a. door ruimte te bieden voor 
aterliers, exposities, cursussen, lezingen 
en het uitwisselen en beleven van beel-
dende kunst in het algemeen. 

Exposanten 
Huibert Straus
Diverse abstracte sculpturen gemaakt in hout, marmer, speksteen 
en serpentine. Abstractie fascineert hem  omdat hij denkt dat het 
de verbinding weergeeft tussen ons gevoel en de buitenwereld.

Ria van Kooten
Diverse collages, schalen en maskers. 

Cees Mudde
Cees schilderde 27 panorama’s van Opheusden tot Wijk bij 
Duurstede waarvan een aantal te zien zal zijn tijdens het 
cultuurfestival. Tevens zal hij een schilderdemonstratie geven.

Cees van Swieten
Cees van Swieten is een Nederlands beeldhouwer en schilder uit 
Leersum. Van Swieten maakt vooral beelden voor de open ruim-
te. Cees van Swieten zoekt zijn inspiratiebronnen in de natuur. 

Mascha Bossuyt
Kunstwerken die je mag voelen, spannend en uitnodigend.

John v Dort
Schilderijen van een figuratieve fijnschilder.

12.30 - 18.00 Optredens

Rosa Los
Rosa komt uit Leersum en is 16 jaar. Zij is 2,5 jaar geleden 
begonnen met zang- en muziekles op de muziekschool Leer-
sum. Tijdens haar optreden zal zij een aantal nummers zingen 
van bekende artiesten. 

Dia en Christien 
Christien Grasmayer  en Dia Mulderij zingen klassieke vocale 
duetten van bekende namen, zoals: Montevedrdi, Schutz, 
Purcelli, Franck. Mendelsohn. 

Jan Spreen 
Rustige en onderhoudende zang van een chansonnier.

Engelberg trio
Het Engelbergtrio speelt traditionele muziek uit diverse landen, 
waaronder Iers, Schots en Klezmer. Het trio bestaat uit Christien 
Grasmayer (melodion), Frans Smeels (blokfluit+ gitaar) en Gert 
Hoeksma.

Anne Mulder
Anne neemt je mee in de kunst van het leven, van leiderschap, 
ontwikkeling, communicatie, creativiteit, liefde, energie, 
wijsheid en bewustzijn. Het concept voor een leven als groot 
kunstwerk. 

NapoleonschuurAmerongen 

Zondag
3 oktober

Locatie: 
Kunstgilde 

Locatie: 
Kunstgilde en 
tent op het 
kerkplein

12.15 - 21.00 Optredens 

Dj Chiel van Kooten
DJ Chiel draait muziek van de 80’s tot aan Nederlandstalig en 
is te horen op veel lokale evenementen zoals een bruiloft of 
dorpsfeest. Dit gaat vaak samen met de verzorging van geluid- 
en lichttechniek.

Jeanine Roos
Jeanine Roos zingt haar favoriete nummers en vertelt daarbij 
grappige anekdotes en waarom deze liedjes zoveel voor haar 
betekenen. www.jeanineroos.nl

Amazing Cats
Een lokale band uit Leersum, die voornamelijk jazz-muziek 
speelt.

Zeevrouwenkoor Waterzooi 
Een lokaal vrouwenkoor dat meestal tweestemmige liedjes zing 
over de zee en ook shanty’s. Gekke liedjes behoren ook tot het 
repertoire.

Dolph Paulsen
Dolph Paulsen is toneel-, tekstschrijver, toneelregisseur en 
cartoonist. Hij heeft hij zich jarenlang gericht op het vermaken 
van kinderen in ziekenhuizen. Dolph is van vele markten thuis 
en betrekt zijn publiek intensief bij zijn acts.

Troubadours
De Troubadours is een dames formatie uit de regio die Ierse en 
Schotse Folksongs zingen.

Ed’s, Paul’s en Tom’s Poptrio
Ze spelen een breed repertoire van bekende popsongs. Het trio 
wordt gevormd door Eddy de Jong (zang en basgitaar), Paul 
Roberts (zang en gitaar) en Tom Moerenhout (drums en zang).  

Hillside band
Deze band heeft de bezetting van een kleine bigband en speelt 
en zingt alles wat zij de moeite waard vinden, met een lichte 
voorkeur voor popnummers uit voorbije jaren, Franse chansons, 
Nederlandstalig en jazzy interpretaties van klassiekers.

20.00 - 21.00  Cees Oosterwijk Lichtshow
Cees is een lokale veelzijdige artiest, die naast theatermaker, 
auteur en tekstschrijver ook dichter is. Zie apart artikel in deze 
krant. Locatie: 

St. Michael Kerk

Locatie: 
muziektent en 
grote tent

Locatie: 
muziektent en 
grote tent

VIP-buffet valwind 
VIP-buffet ten behoeve van de slachtoffers van de 
valwind Leersum. Tijdens het Cultuurfestival zal 
op zondag 3 oktober een open buffet worden 
georganiseerd it.b.v. van de valwind slachtoffers in 
Leersum. Dit zal plaatsvinden op het kerkplein. 
De initiatiefnemers van het buffet, Janssen Pannenkoekenhuis en 
BBQ-restaurant Leersum ‘de Heuvelrug’, verzorgen dit buffet. 
Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van de valwind. 
Het geheel zal worden opgeluisterd door lokale artiesten. 

Zie voor mer informatie de advertentie in deze krant.

Buitenpodium 

Datum ZONDAG 3 OKTOBER
Locatie Kasteel Amerongen
11:00 uur  Officiele onthulling (alleen voor genodigden)

Kunstenaar Eric Goede, prijswinnaar van de Hans Bijhof kunstprijs 2021, zal zijn 
prijswinnende beeld “Genieten” onthullen. Dit beeld is door de Stichting Culturele 
Regio geschonken aan de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en zal geplaatst worden 
in de tuinen van Kasteel Amerongen.

Hans Nijhof Kunstprijs 2021 
Onthulling winnende beeld

12.00 - 21.00 Expositie
(deze expositie is ook op zondag 3 oktober te bezichtigen) 

12.00 - 18.00 Optredens 

Troubadours 
zie hierboven

Dj Chiel van Kooten
zie hierboven

Hillside band
zie hierboven

Dolph Paulsen
zie hierboven

Leersums Kamerkoor The Living Song 
Kamerkoor de Living Song is een gemengd kamerkoor. Ooit 
begonnen als gospelkoor, nu staan er vooral klassieke werken 
op het programma. Onze dirigent Ton Sauer leidt het koor al 
meer dan 25 jaar.

Vip Lunch
Informatie: zie kaderstukje hiernaast.

Kerkplein LeersumLeersum 

Zondag 

3 oktober

11.00 - 17.00 Workshop Mascha Bossuyt
Workshop Houtbewerking van Think Pink, meld U aan bij de 
stand! Op de stand is tevens een expositie van Han de Leeuwerk 
te zien.

Reservering noodzakelijk via:  www.cultuurfestivalheuvelrug.nl


