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Bilthoven
Culturele ontmoetingsplek

De Stichting Bilthovens Open Podium zet zich in voor een
open(lucht) podium op het nieuw in te richten Vinkenplein. Voor
amateurs en professionals, liefhebbers en beoefenaars, nieuwsgierig winkelend publiek, recreanten en passanten.

Eerste activiteiten
Meer informatie:

Ellen Thier | vice-voorzitter
ellen@bilthovensopenpodium.nl
Kees Gramkow | secretaris
secretariaat@bilthovensopenpodium.nl

vormgeving: harrydegraaf.nl

Hein Reedijk | voorzitter
hein@bilthovensopenpodium.nl

De gemeente gaat de plannen voor het Vinkenplein verder vorm
geven en samen moeten wij de ruimtelijke mogelijkheden voor het
Open Podium nu definitief in kaart brengen. Het duurt nog tot minstens voorjaar 2017 voor het Vinkenplein is vernieuwd, maar wij zitten intussen niet stil. Op 30 mei verzorgden wij de programmering
tijdens het Tof Tunnel Treffen bij de opening van het Stationsgebied.
Nu, tijdens het Wereldfeest, presenteren wij ons opnieuw. Deze flyer
geeft meer informatie over het programma en de verschillende
groepen.
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Programmaoverzicht
Behalve onderstaande ‘parasoloptredens’ vindt van 14.00-15.00 in de
Centrumkerk op de Julianalaan de Workshop Pippi Langkous en haar
vrienden plaats. Die staat o.l.v. Simon Haazen, docent Theaterschool
Masquerade van Kunstenhuis De Bilt/Zeist.

Parasol 1 (Bilthovense Boekhandel) en Parasol 2 (Doek)

XASAXA (14.00 - 14.20, 14.30 - 14.50)
Xasaxa, het saxofoonkwartet van de Biltse Muziekschool staat onder
leiding van saxofoondocent Ankie de Niet. Op het programma staan
werken van de Noorse componist Edvard Grieg en van de Duitse
componist Kurt Weill.

Accordeonensemble Biltse Muziekschool
(15.00 - 15.20, 15.30 - 15.50)
Het Accordeonensemble van de Biltse Muziekschool onder leiding
van docent Hans Kämper bestaat vandaag uit: Petra Muns, Leny Vittali, Saskia Hovinga, Paula Rietveld en Mariëtte Mommers. Zij maken
een muzikale wereldreis met stukken uit Hongarije, Israel, Frankrijk en
Amerika.

Saxogirl (14.00 - 14.30 en 14.30 - 15.00)
Emilie Bunnik brengt als Saxogirl met haar altsaxofoon een feestje
graag op stoom. Het liefst blaast en swingt ze mee met een door een
DJ neergezette dancebeat. Maar ook zonder DJ zoekt Saxogirl energiek naar wegen om het publiek op te zwepen. Op het Wereldfeest
zal Saxogirl zorgen voor een Zweeds tintje door bijvoorbeeld nummers van ABBA te voorzien van een funky sound.

Parasol 3 (bij Aldi)

Shantykoor “De Eemlandvaarders” (13.00 - 14.15)
Het vijfentwintig koppige Shantykoor “De Eemlandvaarders” werd in
2003 opgericht door leden van de Rotary Club Baarn-Soest. Onder
leiding van accordeonist Hans van den Bogaard brengt het mannenkoor Engelse Shanties en Seasongs en Nederlandse zeemansliedjes.

Jade & the Texas Teachers (14.30 - 14.50)
Jade & the Texas Teachers bestaat uit Jade Veldhorst (18, zang,
beatring, gitaar), en twee van haar klasgenoten van het eerste jaar
Opleiding Docent Muziek (ODM), Sebastiaan Mulder: (20, gitaar,
achtergrondzang) en Suzanne de Jong (19 gitaar, achtergrondzang,
beatring). Het trio zal een eigentijdse versie laten horen van songs
van Glee, Dolly Parton, Billy Ray Cyrus en van Kt Tunstall.

Kambiz Afshari (15.00 - 15.30)
Als professioneel opgeleide flamencogitarist bestrijkt de uit Iran
afkomstige Kambiz Afshari vele terreinen die met flamencospelen
te maken hebben. Deze keer stuwt Kambiz Afshari met zijn temperamentvolle gitaarspel een aantal danseressen van de Flamencodansschool Heleen tot ongekende hoogte. Vervolgens maakt de jongste
jeugd in een workshop (15.30-16.00) kennis met de geheimen van de
flamenco.

Isis & Josien (16.15 - 16.45)
Bilthoven’s Got talent! Vorig jaar won de nu 11-jarige Isis Bendel
van de Julianaschool de eerste versie van deze talentenjacht. Een
perfecte opstap naar The Voice Kids waar ze opgenomen werd in
het team van Nick en Simon. De tweede editie van Bilthoven’s Got
Talent werd dit jaar gewonnen door Josien de Veer (het Nieuwe
Lyceum) met Impossible van James Arthur. Natuurlijk gaat dit ook
een mooie opmaat worden naar veel meer, te beginnen met het
Wereldfeest.

