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WELKOM OP HET GROOTSTE 
HUISKAMERFESTIVAL VAN DE 
UTRECHTSE HEUVELRUG;
GLUREN OP DE HEUVELRUG!

AMERONGEN

 
 

1.  TUNES OF YESTERDAY 
Restaria “De Brabander”, 
Prins Bernardlaan 1, Amerongen

6.  3XNIKS 
Kersweg 45, Amerongen

7.  SVA DANCE 
De Proloog, Allemanswaard 27

4.  STUDIO32 
Overstraat 32, Amerongen

1. TUNES OF YESTERDAY 
Restaria “De Brabander”, Prins Bernardlaan 1, Amerongen
Zaterdag 13:00, 14:00 en 15:00 uur.
Beleef de beginjaren van de Popmuziek opnieuw. Met muziek 
uit de vijftiger jaren en verhalen over de muziek en de artiesten.

5.  ELLEN GREUP 
Kersweg 45, Amerongen

Theater

Muziek

Poezie

expositie

Kinderen zijn welkom

Gemengde voorstelling

2. ADRIAAN KOELMANS
Restaurant Buitenlust, Burg. J.H. van Den Boschstraat 13
Zaterdag tussen 13:00 en 16:00 uur.
Simon en Garfunkel covers met pianobegeleiding:
komt dat zien, eh, horen!

2.  ADRIAAN KOELMANS 
Burg. J.H. van Den Boschstraat 13

3.  MARIAN VAN BREEDEN EA 
Burg. J.H. van Den Boschstraat 105
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•  Alle optredens zijn gratis te bezoeken. 
Je kunt een donatie doen in de spaar-
pot of via een QR code.

•  Kijk in het programma hoe laat het op-
treden plaatsvindt. Vertrek op tijd, zodat 
je niet aankomt wanneer het optreden al 
begonnen is. Dat is vervelend voor de 
artiest en de andere bezoekers.

•  Is een huiskamer vol? Zoek dan een 
ander optreden, of blijf even wachten tot 
de volgende set.

•  Houd de website www.bibliotheekzout.
nl/gluren en sociale media in de gaten 
voor last minute wijzigingen

•  Volg de Facebookpagina Gluren op de 
Heuvelrug, of Twitter@CultuurcoachUH 
om leuke voorproefjes te zien.

Gluren op de Heuvelrug is een gratis 
festival en wordt mede mogelijk gemaakt 
door de vrijwillige bijdrage van bezoekers 
op de dag zelf. Op elke locatie is er een 
donatiemogelijkheid. Draag je bij aan dit 
festival, dan zorgen we er samen voor dat 
we ook volgend jaar weer kunnen Gluren!

Volgend jaar ook meedoen als huiskamer, 
act of kunstenaar? Laat het weten via 
cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Laat van je horen op social media door 
#GlurenUH

Welkom bij Gluren op de Heuvelrug! Na twee edities die 
door omstandigheden een beetje anders dan anders 
waren is het nu weer tijd voor een gezellig huiskamer-
festival. Dit keer zelfs twee dagen lang! Op zaterdag 25 
en zondag 26 juni kun je lekker swingen op livemuziek, 
bijzondere exposities bekijken en je laten verrassen door 
bijzondere voorstellingen en voordrachten. 

Aangezien er veel te kiezen is, is er een speciale legenda 
gemaakt met diverse symbolen. Kinderen zijn overal 
welkom, maar bij een aantal locaties hoeven zij zich zeker 
niet te vervelen. Veel plezier!

Maja, Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug, 
de Bibliotheek Z-O-U-T

Spelregels & Tips

  Vrijwillige bijdrage

Amerongen Pagina: 3

Doorn Pagina: 5

Driebergen Pagina: 10

Leersum Pagina: 14
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7. SVA DANCE
De Proloog, Allemanswaard 27
Zaterdag 15:00 en 16:00 uur. 
Bij SVA Dance kan iedereen vanaf 4 jaar tot 60 iedere week 
swingen op de leukste muziek! Wij werken ieder jaar naar een 
prachtige eindshow toe en we hebben zelfs een wedstrijdteam 
die meedoen aan wedstrijden door het hele land! Tijdens Gluren 
kan je onze dansers zien stralen om 15.00 en 16.00 uur! 
Kom jij ze bewonderen! We zien je graag!

6. 3XNIKS
Kersweg 45, Amerongen
Zondag: van 11.00 tot 16.00 uur.
3XNiks’ bestaat uit de broers Petro Mudde toetsen 
en zang, Wim Mudde gitaar en zang en Francien 
IJkel zang. Wellicht kent hen nog van Gospel koor 
Hatébah ‘3XNiks’ is in 1998 daaruit ontstaan.  
Zij delen de liefde voor muziek en zoeken met  
elkaar telkens naar nieuw repertoire waar zij blij  
van worden en hopelijk u ook.

4. STUDIO32
Overstraat 32 Amerongen
Beide dagen tussen 13:00 en 15:00 uur. te bezoeken. 
Jan Willem van der Veen en Joop de Jong stellen  
Studio 32 open voor belangstellenden in schildertech-
nieken, portretstudies, schilderstukken van landschap-
pen en stadsgezichten. Bezoekers kunnen rekenen op 
een goed verhaal waarom en hoe wij schilderen.

5. ELLEN GREUP
Kersweg 45, Amerongen
Beide dagen doorlopend te bezoeken tussen 11:00 en 16:00 uur. 
Deze kunstenares en illustrator maakt veelzijdig werk en is niet te 
vatten in één stijl. Gelukkig maar, want daar is kunst veel te boeiend 
voor. Het werk van Ellen bestaat uit o.a abstract werk waar vorm en 
kleur de hoofdrol spelen, portretten en mixed media kunst.
Gezinnen met kinderen van harte welkom op deze locatie!!

3. MARIANNE VAN BREEDEN EA
Burg van den boschstraat 105 Amerongen
Zaterdag en Zondag doorlopend te bezoeken 
tussen 12:00 en 17.00 uur.
Presentatie van keramiek van Loes Wolf en 
Marianne van den Breeden Muur. objecten  
en tekeningen van Eugene Jongerius  

DOORN

6.  COMBO VERJAZZD  
Openluchtpodium Landgoed Zonheuvel 
Amersfoortseweg 98, Doorn

11.  ZOMER VERTEL PODIUM 
Landgoed Zonheuvel  
Amersfoortseweg 98, Doorn

5.  DUO 2FEELGOOD  
The Read Shop Thorheimpassage 3, Doorn

8.  JENNEKE & SANNE  
NXT Frans van Dijklaan 2, Doorn

4. WOODZ 
     Kortenburglaan 3, Doorn

2. JAZZENSEMBLE HEUVELRUG 
   MUZIEKSCHOOL 
   Cultuurhuis Pleiade Kerkplein 2, Doorn

9.  DE LEERLINGEN VAN  
NXT Frans van Dijklaan 2, Doorn

10.  DEHGHANI & NAGHIZADE 
Dorpsstraat 26, Doorn 

7.  VOORBIJ DE TOLPOORT  
Bomenmuseum 
Velperengh 13, Doorn

1.   OPEN DAG CULTUUR.HUIS PLEIADE 
Cultuurhuis Pleiade Kerkplein 2, Doorn

3.  SCHIMMENTHEATER LICHT  
IN HET DONKER   
Cultuurhuis Pleiade Kerkplein 2, Doorn
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5. DUO 2FEELGOOD 
The Read Shop Thorheimpassage 3, Doorn
Zaterdag 14:30, 15:30 en 16:30 uur.
Duo 2FeelGood speelt sfeervolle ‘feelgood muziek’. Zangeres Marian is 
met haar warme stem de leadzangeres en speelt af en toe een nummer 
gitaar mee. Toetsenist John neemt op indrukwekkende wijze de gehele 
muzikale omlijsting en backing vocals voor zijn rekening. Het repertoire 
van 2FeelGood bestaat uit bekende pop- en easy listening nummers.

6. COMBO VERJAZZD 
Openluchtpodium Landgoed Zonheuvel  
Amersfoortseweg 98, Doorn
Zondag: 12:30 en 13:30 uur.
Combo VerJAZZd speelt lekker in het gehoor liggen-
de, swingende jazzy nummers. Ze spelen de bekende 
Jazz-Standards; de muziek uit “The Great American 
Songbook” van de jaren ’20 tot en met ’60 van de 
vorige eeuw, met vertolkers als Frank Sinatra, 
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nina Simone en  
Ray Charles. Het combo speelt ook actueler  
jazz-repertoire en maakt muzikale uitstapjes naar 
andere muziekstijlen zoals Blues en Soul.  
Dit alles overgoten met een eigen jazzy sausje.

1. OPEN DAG CULTUURHUIS PLEIADE
Cultuurhuis Pleiade, Kerkplein 2, Doorn
Zaterdag 11:00 tot 15:00 uur. doorlopend te  
bezoeken.
Tijdens deze open dag is er een divers programma 
met muziek, theater en kunst. Ook is er een rondleid-
ing langs en informatie over duur.zaamheidsinitiatieven 
in het gemeentehuis, zijn er multiculturele hapjes en 
een kijkje terug in de tijd in de Oudheidkamer. Kijk 
voor het volledige programma op de website van de 
gemeente.

2.  JAZZENSEMBLE HEUVELRUG  
MUZIEKSCHOOL

Cultuurhuis Pleiade, Kerkplein 2, Doorn
Zaterdag 12:00 en 13:00 uur.
Het Jazzensemble van de Heuvelrug Muziekschool speelt 
van Swing tot Jazzrock met stukken als ‘Ain’t Misbehavin’ 
van Fats Waller tot ‘Cantaloupe Island’ van Herbie Han-
cock. De Jazz Standards worden gespeeld in een eigen 
arrangement waarbij spontane improvisaties voorop 
staan.

3.  SCHIMMENTHEATER  
LICHT IN HET DONKER

Cultuurhuis Pleiade, Kerkplein 2, Doorn
Zaterdag 13:30 en 14:30 uur.
Een bijzondere Schimmentheatervoorstel-
ling over het sprookje van Klein Duimpje 
en de Zevenmijlslaarzen van de grote, 
gevaarlijke Reus.

7. VOORBIJ DE TOLPOORT
Bomenmuseum, Velperengh 13, Doorn
Zondag: 13:00, 14:00 en 15:00 uur.
Preview van de musical Voorbij de Tolpoort. 
Milo (10) is na de lockdowns in zijn bed 
blijven liggen, een magische Tolpoort spoort 
hem aan zijn fantasie te ontdekken.

4. WOODZ 
Kortenburglaan 3, Doorn
Zaterdag 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
Kom je ook kijken bij een van de leukste coverbands uit 
de regio? Geïnspireerd door bekende artiesten als Stevie 
Wonder en Amy Whinehouse...in een “Scary Pockets” jasje.

8. JENNEKE & SANNE 
    NXT Frans van Dijklaan 2, Doorn
Zondag: 14:30, 15:30 en 16:30 uur.
Nederlandstalig kleinkunst liedjes duo. Tweestemmig 
gezongen liedjes begeleid met gitaar en piano. Een 
programma met luisterliedjes die je raken met een lach 
en een traan. Met eigen versies van o.a. Bløf, 
Yentl en de Boer, Brigitte Kaandorp en eigen werk.
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9. DE LEERLINGEN VAN NXT
Frans van Dijklaan 2, Doorn
Zondag vrij te bezoeken tussen 12:00 
en 17:00 uur.
Leerlingen exposeren de kunstwerken 
die zij gemaakt hebben in de Talent-
klas Expressie , in de lessen beeldende 
vorming en CKV.  Fotografie,  
Graffitti portretten, textiel beschilderen, 
speksteen bewerken. Ook zijn er grote 
kunstwerken te zien die zij als groep 
hebben gemaakt onder leiding van  
een kunstenaar.

11. ZOMER VERTELPODIUM
Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn
Zondag 14.30 uur. Let op externe activiteit, tickets nodig!
Campus Landgoed Zonheuvel en diverse Heuvelrugse vertellers organiseren deze zomer vijf 
zaterdagavonden vol verhalen, muziek, poëzie en literatuur.. Je bent van harte welkom om te komen 
luisteren en genieten van een afwisselende selectie van verrassende optredens op het open podium.
Bestel uw tickets via www.landgoedzonheuvel.nl

10. DEHGHANI & NAGHIZADE
Dorpsstraat 26, Doorn
Beide dagen te bezoeken tussen 12:00 en 17:00 uur.
De zussen Saghar en Sepideh en vriendin Morvarid laten op  
deze expositie hun nieuwste animatie- en zwart-wit tekeningen  
en olieschilderijen zien. Bekijk onder andere een storyboard  
met de animatie-karakters die zij hebben gemaakt.
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DRIEBERGEN

6.  DUO BAGAGE ET SES AMIS 
Landgoed Lindenhorst,  
Hoofdstraat 260, Driebergen

7.  MARTINE MUSSIES  
Traaij 213b, Driebergen

8.  HANS OFF THE WALL  
Nassaulaan 14, Driebergen

9.  LENNARD BLOKKER  
Landgoed Lindenhorst,  
Hoofdstraat 260, Driebergen

1.  LEERLINGCONCERT ZANGLES  
DRIEBERGEN  
Schippersdreef 9, Driebergen

4.   UNHEARD MUSIC CONCEPTS 
Langbroekerdijk 23, Driebergen

3.  VIRTUOSE  
Dokter Hermansstraat 23, Driebergen

2.  PETER ELBERTSE  
Landgoed Lindenhorst,  
Hoofdstraat 260, Driebergen

1. LEERLINGCONCERT ZANGLES DRIEBERGEN 
Schippersdreef 9, Driebergen
Zaterdag 11:00, 12:00 en 13:00 uur.
Kom naar het leerlingenconcert van Zangles Driebergen! Leerlingen van deze nieuwe zangschool 
laten horen wat ze tot nu toe geleerd hebben, live begeleid op piano door Joseph Steenbrink. Zang-
coach Charlotte Steenbrink zingt wellicht ook nog wat! Laat u verrassen door o.a. mooie popliedjes.

2. PETER ELBERTSE
Landgoed Lindenhorst, Hoofdstraat 260, Driebergen
Zaterdag 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
Peter is gepassioneerd door alles wat met ritme en percussie te 
maken heeft. Dit leidde in 2006 tot de aanschaf van de Zwitserse 
‘Hang’ (hand steel drum die voornamelijk met handen wordt be-
speeld). De Hang of PAN drum is voor sommigen nog onbekend. 
Mensen worden geraakt door het unieke warme geluid en de 
ongekende muzikale mogelijkheden van dit prachtige instrument. 
Peter improviseert op thema’s en bekende melodieën. 

3. VIRTUOSE
Dokter Hermansstraat 23, Driebergen
Zaterdag 13:30 14:30 en 15:30 uur. 
Wie wil er nu niet even lekker ontspannen bij heerlijke 
coverliedjes in een eigen jasje! Virtuose speelt verschillende 
pop- en rocknummers en zingen daarbij meerstemming 
ondersteund door twee gitaren en een saxofoon. Omdat 
er niet versterkt gespeeld wordt, is de huiskamer de ideale 
locatie om de intieme sfeer van de liedjes over te brengen. 
De bandleden zijn Benno Brouwer (gitaar en zang), Peer 
van Putten (saxofoon), Henk-Jan Vink (gitaar en zang) en 
Suzanne van Putten (zang).

5. OPSTREEK
     Cultuur.hoek Engweg 14, Driebergen
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10. LENNARD BLOKKER
Landgoed Lindenhorst Hoofdstraat 260, Driebergen 
Beide dagen te bezoeken tussen 12:00 en 17:00 uur.
Expositie. Met de tijd zullen bepaalde herinneringen 
vervagen en vervormen. Je begint kleine details te 
vergeten: welke dag was het? Rond welke tijd speelde 
het zich af? Deze vervaging zet zich voort tot dat er alleen 
flarden van de herinnering over zijn. het proces van 
vergeten versterk ik in mijn vertaling naar textiele werken. 

8. MARTINE MUSSIES 
Traaij 213b, Driebergen
Zondag 15:00 en 16:00 uur.
Martine Mussies is niet alleen musicus en musicoloog, 
maar ook oprichter van de “Japan Fans”, een groep 
die Japanse kunst en cultuur. promoot in de regio 
Utrecht. Voor Gluren op de Heuvelrug combineert zij 
haar liefde voor muziek met haar interesse in Japan, 
middels twee concerten met Japanse fluitmuziek.

7. DUO BAGAGE ET SES AMIS
Landgoed Lindenhorst, 
Hoofdstraat 260, Driebergen
Zondag 15:00, 16:00 en 17:00 uur. 
Een fijne combinatie van poëzie en 
Nederlandse en Franse chansons.

5. UNHEARD MUSIC CONCEPTS
De Weide Blik, Langbroekerdijk 23, Driebergen
Zondag: 14:00, 15:00 en 16:00 uur.  
Een bijzondere combinatie: een pianist uit de 
klassieke muziek, een blazer (sopraan/tenorsax, 
bas/klarinet) uit de jazz, en een contrabassist uit 
de minimale popmuziek, die stukken spelen die 
voortkomen uit vrije improvisaties. Dit betekent 
dat hoewel ze het verloop van de stukken 
kennen en hebben afgesproken, ze nog steeds 
niet precies van elkaar weten wat er gebeuren zal. 
En dat maakt het spannend voor hen en voor het 
publiek, want geen optreden is hetzelfde. 
Wees niet bang dat dit ontaard in oeverloze 

solo’s en chaos. De muziek is sferisch met 
filmische associaties. Het gaat hun niet om de 
hoeveelheid noten, maar om de intentie.

9. HANS OFF THE WALL 
Nassaulaan 14, Driebergen
Zaterdag en zondag te bezoeken 
tussen 11:00 en 15:00 uur.
Raad je plaatje! Lachen met meer 
dan 1.000 songs op publieksaanvraag 
via een rad van muzikaal fortuin. just 
grab a mic, Singalong met engelstalige 
ballads, kindermuziek, blues, rock, 
disco, trance, reggae, franse chansons, 
Deutsche schlagers, nederpop en 
top 40.

6. OPSTREEK
De Cultuur.Hoek, Engweg 14, Driebergen
Zondag 14:00 uur. en 14.50 uur.
OpStreek is een fantastisch orkest voor 
de jeugd ( leeftijd vanaf 8 jaar ) in de 
gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug 
en omgeving. Het orkest bestaat nu ruim 
20 jaar en telt ongeveer 20 leden die 
wekelijks samen muziek maken en jaarlijks 
concerten geven. Zij spelen onder leiding 
van Glenn van Hoof klassieke muziek, 
maar ook filmmuziek en popmuziek. 
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LEERSUM

3.  THEATERKOOR PROVE IT  
De Binder Park Hoflaan 29, Leersum

4.  SIBERIAN OXYGEN  
REGIO 90 Rijksstraatweg 269R, Leersum

5.  SPARV  
Kunstgilde Kerkplein 10, Leersum

1.  LIVE POPQUIZ MET  
JONNE & LISA 

    REGIO 90 Rijksstraatweg 269R, Leersum

2.  HET ENGELBERG TRIO 
Kunstgilde Kerkplein 10, Leersum

7. LIS WULFF
    Englaan 59, Leersum 

15

4. SIBERIAN OXYGEN 
Regio90, Rijksstraatweg 269R, Leersum
Zondag 14:00, 15:00 en 16:00 uur.
Bij Siberian Oxygen staan de ingetogen songs met sub-
tiele arrangementen garant voor een sfeervol optreden. 
Hierin voeren gitaar en harmonieuze samenzang de 
boventoon. De vijfkoppige folk-pop-singer-songwriter 
formatie uit de provincie Utrecht laat zich o.a. inspireren 
door Leonard Cohen, Norah Jones en Damien Rice. 
Muziek gemaakt voor intieme huiskameroptredens.

3. THEATERKOOR PROVE IT
Park Hoflaan, Leersum
Zaterdag 15:30 en  16:30 uur.
Theaterkoor Prove It is al meer dan 20 
jaar bekend op de Utrechtse heuvelrug en 
omstreken. Ook nu brengen zij weer een 
nieuwe programma met een mix van oude 
en nieuwe liedjes.

1. LIVE POPQUIZ MET JONNE & LISA
Regio90 Rijksstraatweg 269R, Leersum
Zaterdag 13:00, 14:00 en 15.00 uur.
Hoe is het gesteld met jouw muziekkennis? 
Ontdek het tijdens de Live Popquiz! In deze 
quiz maken we muziek rondom verschillende 
themarondes. Van filmmuziek tot mash-ups en 
van alles daartussenin. Ga jij er met de enige 
echte Popquiztrofee vandoor? Uiteraard ben je 
ook van harte welkom als je niet veel muziek 
kent, maar wel graag naar muziek luistert.

2. HET ENGELBERG TRIO
Kunstgilde, Kerkplein 10, Leersum
Zaterdag 14:30, 15:30 en 16:30 uur.
Het Engelberg Trio bestaat uit Christien Grasmayer 
(melodion), Frans Smeels (diverse fluiten, gitaar) en 
Gert Hoeksma (gitaren, zang). Zij spelen akoestische 
volksmuziek, onder andere Franse musettes, Ierse- en 
Schotse melodieën en Klezmer muziek.

6.  MUSICAL FROZEN 
De Binder Hoflaan 29, Leersum
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REGIO90
Zaterdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Zondag tussen 14:00 en 17:00 uur.
Neem een kijkje in de studio van Regio90 en kom alles te weten over ons 
lokale radiostation. Er is ook livemuziek, zie daarvoor verderop in het 
programma.



7. LIS WULFF
Englaan 59, Leersum
Beide dagen tussen 15:00 en 17:00 uur te bezoeken. 
Kan je humeur een oppepper gebruiken? Kom dan zeker een 
kijkje nemen in deze tuin. Hier exposeert Lis haar schilderijen, 
geïnspireerd door schatten uit de natuur. en gebeurtenis-
sen of mensen die haar raken. Haar werk is levendig en vol 
creativiteit en beweging. Want grijs en grauw is er al genoeg 
in de wereld. Je vindt zowel herkenbare taferelen zoals een 
bijzondere boom of bloemenfeest dat je tegemoet knalt, als 
kleurrijk abstract werk.

6. MUSICAL FROZEN
De Binder, Hoflaan 29, Leersum
Zondag 15:00 uur. Kinderen zijn welkom!
Leerlingen van de musical klas van de muziekschool 
Leersum spelen de highlights uit de Musical ‘Frozen’. 
Talent van 8 tot 12 jaar, dat wil je niet missen!

WAAR ZIEN WE JOU DIT JAAR?
VEEL PLEZIER!

met dank aan:

Deel jouw foto’s op social media met 
#GLURENUH

5. SPARV 
Kunstgilde, Kerkplein 10, Leersum
Zondag 14:30, 15:30 en 16:30 uur.
Ook dit jaar is Sparv weer te beluisteren bij Gluren op de Heuvelrug. 
Het duo speelt dansmuziek uit Scandinavië op viool, nyckelharpa en 
trekharmonica. In Scandinavie koestert elke regio zijn eigen danstradi-
ties. Lokale muzikanten houden de tradities levend en inspireren over 
de grenzen heen vele muzikanten. Zo ook Sparv. Het duo respecteert 
de tradities maar laat tevens een eigen geluid horen.


