Welkom bij de eerste editie van Gluren op de
Heuvelrug. Op zondag 27 november kun je in
verschillende huiskamers in Doorn en Driebergen
komen gluren naar diverse optredens. Gluren op
de Heuvelrug is hét huiskamerfestival waar je
zomaar tegen een intieme poëzie voordracht aan
kunt lopen, mee kan swingen met een te gekke
coverband of belandt bij een kleine voorstelling
aan de keukentafel.
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Na afloop van onze eerste editie Gluren op de Heuvelrug bent u vanaf 18.00 van
harte welkom om nog een drankje te komen drinken bij restaurant De Notabelen.
Wilt u volgend jaar ook weer komen gluren?
een vrijwillige bijdrage is welkom en wordt gebruikt voor de volgende editie.
Dit kunt u kwijt bij de spaarpotjes die in de huiskamers staan.
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1. ADRIAAN KOELMANS
13.30/14.30/15.30
Boomgaard 3, Driebergen

8. MONNIKENWERK
14.00/15.30/16.30
De Vagebond, Doctor Hermansstraat 17, Driebergen

15. ROEL BERG
Doorlopend
Bosstraat 1, Driebergen

21. JAZZENSEMBLE HEUVELRUG MUZIEKSCHOOL
15.00/16.00/17.00
Frans van Dijklaan 37, Doorn

2. ELIZA JANE
13.30/14.30/16.00
The Look, Traay 108, Driebergen

9. ROELAND SWEITZER
14.00/15.30/16.30
Stichting Vroeger en Nu, Traay 104, Driebergen

16. DJ BASTIQ
13.45/14.45/15.45
DJOI, Engweg 24e, Driebergen

22. RANDOM
14.30/16.00/17.00
The Readshop, Thorheimpassage 3, Doorn

3. FON SENGERS
13.00/14.00/15.00
Boekhandel Jacques Baas, Traay 4-C, Driebergen

10. UITKLINKEN
13.30/14.30/16.00
Van der Muelenstraat 40, Driebergen

17. PAUL VAN DER BELT, QUINTET
15.00
DJOI, Engweg 24e, Driebergen

4. FRANK JENNISKENS EN MARIA DE WAARD
13.30/15.30/16.30
Mevr. Van Vollenhovenpark 17, Driebergen

11. VINCENT DE VRIES
13.30/14.30/15.30
Van Wulvenhof 10, Driebergen

18. `T LUCHTORKEST
16.00
DJOI, Engweg 24e, Driebergen

23. ‘MISTRAL GAGNANT’ - RONALD NAAR EN TIM
GEERAEDTS
15.30/16.30/17.00
Boekweitakker 16, Doorn

5. GERA PRONK
14.00/15.00/16.00
De Weide Blik, Langbroekerdijk 23, Driebergen

12. EDC DANS
14.30/16.00/17.00
Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen

19. BAD SERVICE
14.00
DJOI, Engweg 24e, Driebergen

6. JASPER ALBINIUS
14.00/15.00/16.30
Burgemeesterpark 25, Driebergen

13. HANS NOUWENS
14.00/15.30/16.30
Panorama Heuvelrug, Bosstraat 1, Driebergen

20. MJ&POORT&DEJONGH
16.00/17.00/18.00
De Notabelen, Plein 1923 14, Doorn

7. MERIAM TE RIEMOLE
13.30/15.00/16.30
Groenhoek 67, Driebergen

14. JOHN BOER
15.00/16.00/17.00
Mirjam Verhoef, Bosstraat 1, Driebergen

24. VIAN MOO
15.00/16.30/17.00
Bij Frouke, Dorpsstraat 31, Doorn
25. BERT HAZE
13.30/15.30/16.30
Boekhandel Jacques Baas, Traay 4-C, Driebergen
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1. ADRIAAN KOELMANS

Muziek
13.30/14.30/15.30
Boomgaard 3, Driebergen
Ontluikende lotusbloem in drie nummers
Voor iedereen die wil ontluiken als een bloem. Adriaan Koelmans
geeft daar muzikale inspiratie voor. Hij laat zich inspireren door
de band Radiohead.

6. JASPER ALBINIUS
De kosmos van een zeventienjarige.

Poëzie
14.00/15.00/16.30
Burgemeesterpark 25, Driebergen
Een korte poëtische greep op het verleden, waarbij de dichter in
zijn zeventienjarige archief duikt om wat alledaagse melancholie, maatschappijkritische woorden en kenschetsende emoties te
delen. Een puberale droomwereld van planeten, hokjes, genders, mythische goden en irrationale dromen.

7. MERIAM TE RIETMOLE

2. ELIZA JANE

Muziek
13.30/14.30/16.00
The Look, Traay 108, Driebergen
Eliza Jane is een kersvers singer-songwriter duo dat nu nog
bestaat uit Jeffrey Haast uit Elst (gitaar, zang) en Emiel Heeren
uit Scherpenzeel (percussie, gitaar). Zij spelen zowel eigen werk
als covers van bijvoorbeeld John Mayer, Bruce Springsteen en
Bob Dylan op een geheel eigen en akoestische wijze. Van luisternummers tot licht swingend, meer up tempo. De “E” en “J”
van Eliza Jane staan niet heel toevallig voor de voorletters van
“E”miel en “J”effrey, maar ook voor het gelijknamige door Douwe
Bob uitgevoerde nummer dat muzikale inspiratie heeft gegeven
en haar naam aan deze nieuwe band heeft uitgeleend. Kom naar
ons luisteren als je zin hebt!

Workshop
13.30/15.00/16.30
Groenhoek 67, Driebergen
Bij Meriam gaan de mensen zelf aan de slag. De werkvorm die
zij aanbiedt, geeft ieder de ruimte om eerst iets eigens neer te
zetten op papier. Daarna ligt er de uitdaging om er samen één
geheel van te maken. Een actieve vorm om kunst te benaderen
en te ervaren. Om aspecten tegen te komen over eigenheid, respect, stellingname, risico’s nemen en harmonie. Een vorm die zij
ook aanbiedt als workshop voor diverse groepen. Een heerlijke
afwisseling in een dynamisch geheel op deze dag.

8. MONNIKENWERK
Zing en swing mee!

Muziek
14.00/15.30/16.30
De Vagebond, Doctor Hermansstraat 17, Driebergen
Wij zijn een acht man sterke coverband die op eigen wijze onvervalste rock, blues en funknummers speelt waar op meegezongen
en gedanst moet worden! Nummers die iedereen direct herkent.
Van de jaren 60 tot nu. Engels- en Nederlandstalig. Jullie kiezen
de nummers, samen maken we er een feest van. Tot de 27e!

9. ROELAND SCHWEITZER

Poëzie
14.00/15.30/16.30
Stichting Vroeger en Nu, Traay 104, Driebergen
Roeland Schweitzer is dichter, kunstenaar en klankcoach. Samen
met de aanwezigen gaat hij een klankgedicht maken. Daarnaast
draagt hij een paar eigen gedichten voor.

10. JAPI EN STORM, UITKLINKEN

3. FON SENGERS

Poëzie
13.00/14.00/15.00
Boekhandel Jacques Baas, Traay 4-C, Driebergen
Fon Sengers uit Zeist onderging eind 2014 een zware rugoperatie, waarbij tevens een ongeneeslijke vorm van (nier)kanker
werd geconstateerd. De situatie waarin Fon vervolgens belandde, bood hem inspiratie en de ruimte in zijn hoofd om gedichten
te gaan schrijven. Eind 2015 verscheen zijn eerste bundel met als
prikkelende titel ‘even niet Kankeren’. Hierin heeft hij zijn beste
satirische gedichten tot dan toe verzameld. Sinds het verschijnen
van zijn bundel heeft Fon zich ook laten inspireren door andere
dichters en dat heeft zijn schrijfstijl ontegenzeggelijk beïnvloed.
Inmiddels heeft Fon de nodige optredens als dichter verzorgd in
de regio’s van Utrecht en Eindhoven.

Klankdemonstratie
13.30/14.30/16.00
Van der Muelenstraat 40, Driebergen
Wij geloven in de Spelende Mens. Wij houden er van om te spelen
met Klank. Uitklinken is de benaming voor ons Klankspel. Bij Uitklinken lig je op een matras, een massagetafel of op de Droomvanger en laat je je meevoeren door de klanken en vibraties van
Gongs, Klankschalen, Birmese - Boeddha Gongs, Didgeridoos,
Boventoonzang, Windhose, Native Flute en andere instrumenten
die intuïtief worden bespeeld. De diepe resonanties en harmonische boventonen van deze instrumenten hebben een ontspannende werking op lichaam en geest.

11. VINCENT DE VRIES

Muziek
13.30/14.30/15.30
Van Wulvenhof 10, Driebergen
Liederen uit vele tijden en tradities, passend bij de tijd van het
jaar. Swing en levensvreugde, maar ook verstilling en bezinning.
Meerstemmige liederen en canons, onder andere uit Taizé. Vuur
uit het zuiden! Liederen uit Zuid-Amerika en Afrika (met djembes).

4. FRANK JENNISKENS EN
MARIA DE WAARD

14. JOHN BOER

Poëzie
15.00/16.00/17.00
Mirjam Verhoef, Bosstraat 1, Driebergen
John Boer debuteerde in 1983 met zijn bundel ‘Ozon’, in 1985
gevolgd door ‘Wolk en Waarachtig’. John werd bekend als een
van de eerste Nederlandse poetry performers. Hij trad in die
hoedanigheid op met o.a. de band Flairck en met Spinvis/Arjan
Witte. Ook schreef hij songteksten voor o.a. Blof en Handsome
Poets. Onder de titel ‘Woorden komen op bezoek’ versus ‘de
herfstdronk’, gaat John Boer zijn optreden presenteren aan u.
Wat u kunt verwachten is zijn gedicht ‘Supersonische Dafne’, dat
hij eerder dit jaar voordroeg aan Dafne Schippers. Het beeldende
‘Een brief aan de zomer’, ‘Nachtzwemmen’ en ‘de Herfstdronk’,
zullen niet ontbreken. Bovenal komen er mooie woorden op
bezoek.

15. RITME_01

Kunst installatie
Doorlopend
Bosstraat 1, Driebergen
De installatie die nu tijdens Gluren op de Heuvelrug te bezichtigen is in de achterste traphal in het voormalige Gemeentekantoor, maakte ik voor “deuitdaging”_02. Het thema was toen
RITME. Twee spots lichten een deel van de traphal wisselend uit
waardoor er versprongen schaduwen tot stand komen. De contouren van één schaduw heb ik d.m.v. zwart garen en spijkers
permanent op de muur weergegeven. Een derde spot licht dit
beeld uit. In een bepaald ritme gaan de spots wisselend aan. Uitgangspunt van deze installatie, maar eigenlijk bij alle installaties
van de afgelopen twee jaar, is licht, schaduw en daarnaast ritme.

16. DJ BASTIQ

Muziek
13.00/14.00/15.00
DJOI, Engweg 24e, Driebergen
De Doornse DJ/Producer Bastiaan heeft als DJ BastiQ op meerdere grote en kleine podia door heel Nederland gestaan, heeft
voor de nationale Nederlandse televisie interviews gegeven en
diverse prijzen gewonnen. Een jong talent dat ervan droomt om
tot de wereld top van DJ’s te behoren! Met zijn muziekstijlen Progressive House, Electro House en Big Room weet hij wat het is
om er een feest van te maken! Ook voor de relaxte momenten
weet hij een goede mix te draaien van Pop en Deephouse. Kortom; een DJ om in de gaten te houden!

Poëzie
14.00/15.00/16.00
De Weide Blik, Langbroekerdijk 23, Driebergen
Om beter te leren schrijven wilde Gera Pronk meters maken, en
zo startte zij in 2014 het unieke schrijfexperiment HonderdMeter.nl, een langzame letter-sprint naar beter schrijverschap. Na
twee jaar elektronisch lettertellen publiceerde Gera afgelopen
september haar eerste fysieke uitgave in de Driebergse tuin van
boerderij de Weide Blik: een honderd meter lang lint met vijftien
gedichten. Voor ‘Gluren’ zal Gera deze 8 kilo bisonyl thuislaten,
maar ze verwacht wel enkele lichtvoetige gedichten mee te kunnen nemen. Als het publiek het toestaat, wil zij ook haar nieuwe
gedichtencyclus Mens-Machine voordragen. Gera is informaticus.
Ze vindt machines minder eng dan mensen.

13. HANS NOUWENS

Verhalenverteller
14.00/15.30/16.30
Panorama Heuvelrug, Bosstraat 1, Driebergen
Verhalenverteller Hans Nouwens uit Driebergen is lid van de
vertelkring Driebergen. Hij vertelt allerlei soorten verhalen; spannend, humoristisch, romantisch en nog veel meer. Hans vertelde
de afgelopen tijd o.a. bij zorginstellingen, de Zonnebloem, het
Torenlaantheater te Zeist, theater in park Randenbroek te Amersfoort, de Leersumse Dorpssoep en bij basisschool Coolsma. Speciaal voor Gluren op de Heuvelrug heeft hij een paar verhalen
geselecteerd die voor zowel volwassenen als voor kinderen geschikt zijn. Vier levensgrote delen van het geschilderde panorama
in het atelier zullen de achtergrond vormen.

21. JAZZENSEMBLE
Heuvelrug Muziekschool

Muziek
15.00/16.00/17.00
Frans van Dijklaan 37, Doorn
Op zondagmiddag kunt u genieten van het jazzensemble van
de Heuvelrug Muziekschool. U kunt luisteren naar nummers als
Worksong, Besame Mucho, Blue Train, Maiden Voyage, Watermelon man, Cantaloupe Island, Mamacita en andere. Het jazzensemble wordt geleid door Robert Prinsen, saxofonist. Muziek
van altsaxofonisten, tenorsaxofonist, trompet, gitarist, basgitaar,
piano en drums. Iedereen is welkom!

22. RANDOM

Muziek
14.30/16.00/17.00
The Readshop, Thorheimpassage 3, Doorn
Random is een eigenzinnige coverband. Zij proberen bekende
nummers van vroeger en nu naar hun hand te zetten zonder het
origineel te kort te doen. Het genre kenmerkt zich door stevige,
maar zeker ook harmonieuze melodieën, aangevuld met daarbovenop meerstemmige zang.
Het samen mooie muziek maken is het belangrijkst. De band
bestaat uit twee zangeressen, een gitarist, een bassist/zanger en
een drummer.

- Ronald Naar en Tim Geeraedts

17. PAUL VAN DEN BELT QUINTET

Muziek
14.30
DJOI, Engweg 24e, Driebergen
Dit jazz-ensemble, in 2013 opgericht door pianist Paul van den
Belt, speelt een bruisende mix van jazz-standards en composities
van Paul zelf. In het repertoire van de band komen uiteenlopende
genres als hard bop, funk en pop samen, hetgeen resulteert in
verrassende melodieën en opzwepende ritmes.
Uitvoerenden:
Bert Hendrix - trompet en flugelhorn
Sergej Katus - tenor- en altsax,
Paul van den Belt - piano, composities
Peter de Heer - drums
Pierre Dunker (voor deze gelegenheid) – bas

12. EDC DANS

5. GERA PRONK

Muziek
16.00/17.00/18.00
De Notabelen, Plein 1923 14, Doorn
Zij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van achtergrondmuziek.
Daar waar een complete band teveel of te hard is, kunnen zij
invulling geven. Met eigen bewerkingen van hits van toen en nu,
brengen zij met akoestische klanken de gezelligheid naar Gluren
op de Heuvelrug. Twee gitaren, twee zangstemmen en soms een
mondharmonica, het duo haalt alles uit de kast voor een prettig
in het gehoor liggend programma.

23. MISTRAL GAGNANT

Muziek, Expo
13.30/15.30/16.30
Mevr. Van Vollenhovenpark 17, Driebergen
Intuïtief musicus Frank Jenniskens zal kunstwerken verklanken
van kunstenares Maria de Waard. Met (alt)viool, fluiten, stem en
gong verklankt Frank vorm-, kleur- en inhoudelijke lagen van de
kunstwerken. De aanwezigen zijn onderdeel van dit scheppingsproces van klank geïnspireerd door het kunstwerk. Maria de
Waard zal na de kunstverklanking ook iets toelichten over het
kunstwerk en hoe Frank’s verklanking daar op inspeelt.

Dans
14.30/16.00/17.00
Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen
EDC Dans verzorgt presentaties van 20 minuten met eigen werk
van leerlingen en docenten. Thema’s als samenwerking, pesten,
zien, kracht en (her)ontdekken passeren de revue. Hierin is vooral
gekozen voor de stijlen modern en urban. Dansen met plezier
staat voorop, waarbij kwaliteit en ontwikkeling centraal staan. De
dansschool bestaat 36 jaar en biedt danslessen aan vanaf 2 jaar
t/m 60+. De 10 verschillende dansstijlen worden gegeven in de
dansstudio’s in Driebergen en Zeist.

20. MJ&POORT&DEJONGH

Muziek
15.30/16.30/17.00
Boekweitakker 16, Doorn
Ronald (zang) en Tim (piano) waren in de jaren ’90 tot twee maal
toe finalist van het jaarlijkse ‘Concours de la Chanson’ in de
Kleine Komedie, ook waren ze finalist in het Parijse concours
‘Vive la Reprise’. Na een adempauze van ettelijke jaren hebben
ze de draad weer opgepakt, bij elkaar gebracht door hun liefde
voor het Franse luisterlied. Hun nieuwe programma heeft als titel
‘Mistral Gagnant’, naar een lied van Renaud waarin het verstrijken
van de tijd bezongen wordt. Diverse chansons, bekende en minder bekende, passeren de revue. Brel, Aznavour, Ferré, Barbara,
Renaud. En wellicht nog een Bretonse hymne uit de 6de eeuw…
Het programma vertelt een universeel verhaal dat kan binnenkomen, ook als je de Franse taal nauwelijks spreekt.

24. VIAN MOO

Poëzie/ Muziek
15.00/16.30/17.00
Bij Frouke, Dorpsstraat 31, Doorn
De wortels van dichter Vian Moo (1961) liggen in het land van
Cuijk. In 1985 komt haar debuutbundel ‘Van de drup in de regenboog’ uit. Vian verhuist daarna naar Cothen (U). Ze sluit zich
aan bij het Poëziecafé in Wijk bij Duurstede, waar ze haar korte,
rake gedichten voordraagt in de Hoffbuurt. In 1990 presenteert ze
haar bundel ‘Om het even’. Golden Retriever Jeller inspireert haar
tot het schrijven van de themabundel ‘Doggy talk’ (2014). Tijdens
het seminar van Animal Event verzorgt ze met Doggy talk de entr’acte. Ook op culturele evenementen neemt het kwispelgehalte
toe. Vian neemt in 2016 ook haar bugel mee het podium op,
net als haar liedteksten die ze schreef op bestaande muziek. Een
mix die samenkomt in haar avondvullend programma “Cocktail”
waarvan ze tijdens ‘Gluren’ een voorproefje geeft.

18. `T LUCHTORKEST

Muziek
15.30
DJOI, Engweg 24e, Driebergen
‘t Luchtorkest staat met tien muzikanten garant voor een succesvol optreden dat het publiek lang zal bijblijven. De band is in 2009
ontstaan en heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige coverband
bestaande uit een zanger/gitarist, zangeres, twee trompettisten,
twee altsaxofonistes, een trombonist, toetsenist, basgitarist en
drummer. ’t Luchtorkest heeft haar naam al op diverse toonaangevende podia gevestigd en verschillende prijzen in de wacht
gesleept. Zo is zij winnaar van de ‘’Clash of the Coverbands Regio
West’’, is zij verkozen tot UIT-band 2013, en mag zij zich één van
de populairste coverbands van Midden-Nederland noemen!

19. BAD SERVICE

Muziek
13.30
DJOI, Engweg 24e, Driebergen
Wij zijn Bad Service, opgericht op het Revius Lyceum. Wij spelen
Blues, Classic Rock, 80’s pop, en soul. Onze band bestaat uit:
Garry Platteeuw (lead gitarist) Daniël kroon (bassist) Jesper de
Gier (gitarist) Soraya (Zangeres) Elias (zanger) en Rik van Wouw
(drums).

25. BERT HAZE

Goochelaar
13.30/15.30/16.30
Boekhandel Jacques Baas, Traay 4-C, Driebergen
Magische show met Bert Haze!

