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Cor Brons (brouwer): 
“Zilver is een echt terrasbiertje met 6% alcohol. 
Doorgaans bevatten terrasbiertjes een procentje 
minder, maar dat maakt deze juist zo geschikt 
voor de septembermaand. Het wordt dan toch wat 
kouder en dit zorgt voor die extra warmte.” 

Brons
“In eerste instantie wilden we het Goud 
noemen. Bescheiden als we zijn, werd 

het toch Zilver. Dat het biertje uiteindelijk 
de bronzen medaille van de Dutch Beer 
Challenge 2022 heeft gewonnen, geeft aan 
dat we misschien toch te voorbarig waren!”

Proost!
“Zilver bewijst dat bier een sociaal product 
is. Het is een mooi en rustig biertje dat je 
uitnodigt om een tweede te bestellen wanneer 
je met vrienden of familie bent.” ■

eten & DRINKEN

FC AMERSFOORT x Nike Shirt
Support your locals! Met dit Fan Club Amersfoort-shirt 
laat jij zien keihard achter de popcultuur in onze stad te 
staan. Sluit je aan bij FC Amersfoort en je kan zowel in de 
concertzalen als op de sportvelden nog jarenlang vooruit.

€39,95  www.fcamersfoort.com

Citystilo by LEX VAN ELTEN
Handgemaakte karakteristieke illustraties van onze stad. De perfecte 
cadeautip! Ook leuk voor jezelf, natuurlijk. Deze gedetailleerde 
tekeningen (ook met lijsten) van Amersfoortse kunstenaar Lex van Elten 
koop je via zijn webshop. Liever een ontwerp met persoonlijke twist? 
Vraag dan een custom made design aan!

Variërende prijzen    www.lexvanelten.nl 

STADSGENOOTJES
Heeft de ooievaar een nieuwe Keientrekker afgeleverd? Dat vraagt 
om een feestje! Deze Amersfoortse Stadsgenootjes zijn, zowel 
door de smaak als door de vertrouwde stadskleuren, het lekkerste 
welkom dat je kunt geven. Beschuitbussen niet inbegrepen.

€4,25 p.s.     www.stadsgenootjes.nl 

Helemaal Amersfoort
In de Green Outlet Store op de Grote Haag vind je Shop Amersfoort. Dit 
hoekje van de winkel is jouw ideale buitenkans om de tofste producten 
van lokale makelij te kopen. Check de collectie!

Geen 18, geen alcohol

shopping

© Imani Enos

Biertje:  
Zilver - Dunkel Hefe Weizen 

Gebrouwen door:  
Stadsbrouwerij  
De Drie Ringen

Waar: 
Kleine Spui 18

Biertje
van de 
maand
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Hop, 
de stad in  
met FIen
VERMEULEN

Uitgaan in Amersfoort is een 
hele happening. Zeker als je op 
stap gaat met Fien Vermeulen. 
De multimediale duizendpoot 
kent de stad als haar broekzak 
en weet precies waar je moet 
zijn voor lekkere trek, flinke 
dorst en goede lol. Wij vroegen 
de presentatrice hoe haar ideale 
avondje Amersfoort eruitziet.

Zodra Fien over Amersfoort praat, spat het 
enthousiasme er vanaf. Dit is haar stad. Als 
nieuwslezeres bij Qmusic en tv-presentatrice bij 
RTL en SBS is haar agenda behoorlijk vol, maar 
gelukkig ziet ze regelmatig kans om met vrienden 
in de Keistad op stap te gaan. Of iedereen de 
oud-deelnemer van Expeditie Robinson kan 
bijbenen, is een ander verhaal… 

EFFE INKOMEN
Fien heeft energie voor tien wanneer ze 
uitgaat. “Als ik écht ga stappen, dan begin ik 
’s middags al met borrelen. Bijvoorbeeld in het 
Krankeledenplantsoen, de biertuin achter Long 
John’s Pub, Boothill Saloon en Charlie’s Burger 
33. Long John’s Pub voelt voor mij als een 
tweede huiskamer. Ze schenken er glutenvrij 
bier en daar ben ik met mijn glutenallergie heel 
blij mee. Bij Charlie’s kan ik vervolgens een 
hamburger op een glutenvrij broodje halen.”

‘ Maak er 
een tourtje 
Amersfoort van!’

Tekst: Thijs Tomassen

© Lutske Veenstra ‘Dit zat niet lekker.’ - Fien

eten & DRINKEN
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TIJD OM TE DANSEN 
“Miles is altijd goed. Zeker op vrijdagavond, 
want dan hebben ze livemuziek. Overigens 
ga ik voor livemuziek ook naar De Noot in 
Hoogland. Een beetje uit de route, maar heel 
gezellig. Tijdens hele gekke avonden ga ik na 
de Miles door naar Café Thuis voor karaoke. 
Daarna naar Jackson om de avond goed af te 
sluiten. Er is een vette dansvloer met allemaal 
lampjes, alsof je in de eighties bent.”

TOPTIP 
Fien kan oneindig over Amersfoort praten, 
maar eindigt haar verhaal met een gouden 
tip: “Maak er een tourtje van! Wat Amersfoort 
de leukste stad van Nederland maakt, zijn 
de mensen. Er is hier een verbinding die ik 
nergens anders ken. Op de kaart lijkt het 
centrum misschien klein, maar als je er een 
tourtje van maakt heb je echt een topdag. 
Sterker nog: een dag is niet genoeg, maak  
er een weekend van!” ■

De namiddag brengt Fien door bij Stadscafé aan 
het Lieve Vrouwekerkhof. “Hun huisgemaakte 
limonades raad ik aan. Als ik wil inkomen 
voor de avond doe ik daar een beetje wodka 
doorheen, haha!

GEHEIME COCKTAILBAR
Fien heeft de smaak te pakken. “Pallas aan de 
Krommestraat was voor mij een grote verrassing. 
Daar schenken ze ongelooflijk lekkere cocktails. 
Vraag eigenaar Kostas vooral om tips. Ik dronk 
laatst de Zombie-cocktail… Holy shit! Het was 
een van de lekkerste die ik ooit heb gedronken.”

In één adem gaat ze door: “Over cocktails 
gesproken: bij restaurant WestSingel zit een 
geheime cocktailbar. Superleuke sfeer met 
een jaren ’20 vibe!”

4
cocktAIL

SPOTS
VAN FIEN

WESTWING 
Voordat je kunt genieten van de heerlijke 
cocktails en intieme sfeer bij Westwing, moet 
je de geheime deur vinden en zien te openen. 
Dit kan alleen met een dagelijks veranderende 
toegangscode. Eerst reserveren dus.

Cocktailtip: Pornstar Martini met witte chocolade 
Westsingel 48

STADSCAFÉ 
AMERSFOORT 
Er zijn talloze redenen om naar Stadscafé 
Amersfoort te gaan. De tien cocktails op de 
kaart is daar één van. Of je gooit gewoon wat 
wodka door hun huisgemaakte Ice Tea, als 
we Fien mogen geloven. 

Cocktailtip: Dutch Courage
Lieve Vrouwekerkhof 3

PALLAS
Voor borrelen en dineren in 
Mediterrane sferen ben je bij 
Pallas aan het juiste adres. 
Zeg gerust dat Fien je heeft 
gestuurd wanneer je eigenaar 
Kostas om tips vraagt!

Cocktailtip: De Zombie
Hof 19

JACKSON 
Een spectaculair verlichte dansvloer 
om je moves te showen en een loungy 
zitgedeelte met een uitgebreide 
cocktailkaart. Deze bar heeft het allebei! 

Cocktailtip: Jackson 5
Groenmarkt 10

Drink de beste cocktails 
met de tips van Fien >

September 2022 - uIt in amersfoort

© Instagram @fienvermeulen
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Of het nou over lifechanging experiences of gastronomisch genot gaat: 
Kultlab staat garant voor onvergetelijke momenten. Het bedrijf achter 
festivals zoals Into The Woods, Wildeburg, Bosspot en Kannen & Kruiken 
heeft van een creatieve vriendengroep succesvolle ondernemers gemaakt. 
Eén ding is altijd hetzelfde gebleven: hun liefde voor Amersfoort. 

September 2022 - uIt in amersfoort

Aan een grote houten picknicktafel op een 
zonovergoten dakterras op bedrijventerrein 
Isselt schuiven Maurice van de Berkt en Siep 
Stronks aan. Siep is een van de vier eigenaren 
die er sinds de eerste minuut bij zijn. Maurice 
is altijd betrokken bij de wilde plannen van zijn 
schoolvrienden geweest, maar sloot zich in 2016 
officieel aan. “Voorheen hielp ik met waar het 
nodig was. Opbouwen, afbouwen, volle Dixies 
verschuiven... Alle losse eindjes. Ik kreeg pas in 
de gaten hoe serieus het eraan toeging toen de 
oprichters stopten met hun andere baan!”

TIME FLIES
“Ik schrik ervan!”, zegt Siep na een trip 
down memory lane. Bestemming: het eerste 
technofeestje dat de vriendengroep in de 
mid-00’s organiseerde. “Is het écht zo lang 
geleden…? Het romantische verhaal is dat 
het allemaal begon met leuke huisfeestjes. 
Eigenlijk functioneerden we toen ook als 
evenementenbureau, zij het wat meer op 
eilandjes. Dat feestje waar je het over hebt, 
Minimaal Kabaal, werd door twee van de 
oprichters georganiseerd. Ik was toen onder 
andere bezig met het festival Fabeltjesstrand. 
In 2008 was de eerste editie van Gluren  
Bij De Buren en in 2010 de eerste keer  
Into The Woods.  

Met het organiseren van zulke grote festivals 
leek het ons wel handig als we allemaal op 
hetzelfde kantoor zouden zitten”, aldus Siep. 

Maurice vult aan: “Dat was ook pas het moment 
dat we de naam Kultlab gingen gebruiken. 
Het is heel organisch en als vriendenbedrijf 
gegroeid. Toen ik hier net kwam werken, waren 
de discussies in het kernteam op z’n zachtst 
gezegd nogal heftig. Dan schreeuwden ze heen 
en weer dat ze nog niet uitgepraat waren. Dat 
is nu echt niet meer zo.” Siep vervolgt: “We 
vochten zelfs over welke kleur de muntjes 
moesten krijgen. Nu zijn er nog steeds wel van 
die wrijving-maakt-glans-momentjes. Het team 
is alleen zo groot geworden dat je de juiste 
momenten moet kiezen.”

‘ De discussies 
waren op z’n 
zachtst gezegd 
nogal heftig’

Kultlab

De defInitIe van  
amersfoortse 
PrAcht

Tekst: Thomas van Waardenburg

V.l.n.r. Siep Stronks, kameel Alex en Maurice van de Berkt
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AMERSFOORTSE PRACHT
De bescheidenheid siert Siep, maar hij knikt 
instemmend na de vraag of Wildeburg het beste 
festival ever is. Zijn persoonlijke favoriet is het 
alleen niet. “Het is als vragen wie je favoriete 
kind is, maar ik heb er wel één: Amersfoortse 
Pracht. Dat festival is ons cadeau aan de stad. 
Het festival is gratis en vindt een dag na Into 
The Woods plaats. Tot twaalf uur ’s nachts 
staan de bezoekers dan nog te beuken in het 
Beukenbos, terwijl de volgende ochtend opa’s, 
ouders en kinderen voor de deur staan om een 
mooie dag te hebben. Dat maakt het tot zo’n 
speciaal evenement.”

De mannen van Kultlab zijn dus hoogst-
persoonlijk verantwoordelijk voor een hoop 
legendarische feesten in Amersfoort en 
daarbuiten. Dat zij zo betrokken met de stad 
zijn en ook blijven, komt volgens Siep door 
de exacte definitie van wat Amersfoortse 
pracht is: “Er heerst hier een sfeer dat we 
allemaal samen vette shit willen maken. 
Haantjesgedrag bestaat niet. Voor deze editie 
hebben we samengewerkt met vele culturele 
instellingen uit Amersfoort. Er is bijvoorbeeld 
muziektheater van Holland Opera, lokale 
bands van Scholen in de Kunst, spoken word 
van De Lieve Vrouw en ook KOSMIK krijgt een 
podium. Daar ben ik onwijs trots op en dat 
willen we elk jaar weer doen!” ■

Amersfoortse Pracht vindt plaats op zondag 11 
september in het Bosbad. Toegang is gratis!

BARBIE
Dat alle festivals met het Kultlab-keurmerk 
retepopulair zijn en razendsnel uitverkopen, 
zegt niet dat er ook maar een momentje is om 
achterover te leunen. Siep: “De laatste editie 
van Wildeburg was een zware bevalling. Op 
de dag dat het festival begon, zochten we 
nog naar elektriciens om storingsdiensten 
te draaien. Op zaterdagochtend liep ik over 
het terrein en kwam ik een man verkleed 
als Barbie tegen die een elektricien bleek 
te zijn. Hij wilde wel stand-by staan voor als 
er iets misging. In alle jaren dat we festivals 
organiseren, is dat mijn absolute hoogtepunt.”

September 2022 - uIt in amersfoort

‘ Het is als 
vragen wie je 
favoriete kind 
is, maar ik 
heb er wel één: 
Amersfoortse 
Pracht’

© Imani Enos
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Naast deze drie shows zijn er nog vele andere voorstellingen tijdens September Me.  
Ga naar september-me.nl voor het overzicht of scan de QR-code voor de tickets.

FROM THE SUN’S 
PERSPECTIVE
ZA 24-09 @ FLINT
Via nieuwe en herontdekte 
vormen streeft deze voorstelling 
naar een totaalervaring die 
alle zintuigen prikkelt. Een 
blinde klarinettist, een dove 
danseres, een mimespeler 
en multi-instrumentalisten 
werken samen met hun unieke 
en gezamenlijke ervaring 
van de muziek. Hoe smelten 
verschillende interpretaties 
samen tot een gedeeld 
geheel? Kun je muziek wel 
ervaren als je het niet hoort? 
From the Sun’s Perspective 
is een interdisciplinaire 
muziektheatervoorstelling die 
deze vragen onderzoekt en 
beantwoordt. Ook geschikt 
voor mensen met een gehoor-
beperking en jonge kinderen. 

PODCASTBELEVING: 
DAUGHTERS OF SOL
ZO 25-09 @ FLINT
Zowel de muziek als het 
levensverhaal van de Iraans-
Nederlandse componist 
Aftab Darvishi staan 
centraal in deze interactieve 
podcastbeleving. Bij 
theater Flint ontvang je een 
mediaspeler en koptelefoon, 
waarna de podcast start 
met een wandeling naar de 
Volmolen. Op deze locatie 
vindt het tweede deel van de 
beleving plaats, waarna het 
laatste deel zich ontvouwt 
tijdens de wandeling terug 
naar startlocatie Flint. In 
totaal duurt het ca. 60 
minuten en onderweg 
ontvang je een hapje en  
een drankje.Muziekfestival 

voor ontdekkers 
en verdwalers

22 — 25
september ‘22
Amersfoort

Met Into The Woods en Amersfoortse Pracht zit het wel snor in deze 
laatste maand van het festivalseizoen. In september start echter ook het 
cultuurseizoen. De zalen gooien hun deuren weer open en de enige manier 
om dat te vieren is… Met een festival! Van 22 tot en met 25 september 
maakt muziekfestival September Me van Amersfoort hét centrum van 
klassieke muziek. Het thema van deze zesde editie is ‘Met Dichte Ogen’. 
Hiernaast vind je drie belevingen die je zeker niet wilt missen. 

muzIek

ACT OF
CITIZENSHIP
ZO 25-09 @ FLINT
In Act of Citizenship 
worden ontroerende 
klanken van vier saxofoons 
vermengd met stuwende 
live electronics en scherpe 
teksten tot een gelaagde 
voorstelling over het gevaar 
van goedbedoelde daden. 
Muziektheatergezelschap 
Via Berlin neemt je mee 
naar een wereld waarin 
een meerderheid van de 
Vlamingen ervoor kiest 
om zich af te splitsen 
van Wallonië. Vervolgens 
verzamelt een steeds groter 
wordende groep niet-etnische 
Vlamingen zich aan onze 
landgrens, uit angst dat er 
geen plek voor hen is in deze 
nieuwe staat. Sounds familiar?

MUZIEKFESTIVAL VOOR  
ONTDEKKERS EN VERDWALERS

September 2022 - uIt in amersfoort

22-25 september
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Wie: 
De Lieve Vrouw 

Wat:  
Hét culturele huis voor 
podiumkunsten en film 
aan het mooiste plein van 
de binnenstad.

Waar:   
Lieve Vrouwestraat 13

Waarom:
Een eigentijds bolwerk vol 
inspiratie, vernieuwing en 
fairtradeversnaperingen.

6 SLUITINGSTIJD - 
ARJAN KLETON
CABARET - MA 26-09
Als barman bezorgt 
Amersfoorter Arjan Kleton 
zijn gasten een hilarische 
avond en dat heeft hij ook als 
comedian voor jou in petto. 
Zijn toegift? Na afloop maakt 
Arjan zelf de cocktails!

Ook te zien on stage

DO 22-09 - LEEUWENKIND spoken word  
Op topniveau van Luan Buleshkaj

DO 29-09 - OVERVLOED cabaret & wetenschap 
Met Patrick Nederkoorn en Sjoerd Groeskamp

VR 30-09 - HET DEBUUT toneel  
Met de theatertop van morgen 

September 2022 - uIt in amersfoort

SHOW MUST GO 
ON - STEPHANIE 
LOUWRIER
MUZIEKTHEATER - DO 15-09
Dit theaterbeest onderzoekt met 
een goeie dosis zwarte humor 
hoe je het leven kan vieren met 
een cola in je hand. Ze laat je 
ademloos achter.

FARID SHEEK 
& ENSEMBLE - 
MUSICA MUNDO 
SERIES 
MUZIEK - ZA 17-09
In deze editie van de Musica 
Mundo-reeks: Perzische muziek 
met soefidans! Vijf muzikanten 
en twee dansers brengen 
verschillende culturen in een 
poëtische vertaling samen.

DATE TIP!

TOT SNEL,

THEATER / fIlm

1716

Bekijk het volledige aanbod op de 
website van De Lieve Vrouw!



SHOPS, SHOPS, SHOPS
Een meer divers aanbod van winkels in één 
winkelstraat vind je zelden. Voor de fashion 
kan je onder andere terecht bij Keizerin & 
King Louie en Fashion Livy. Voor je looks 
maak je een afspraak bij Double F Cosmetica. 
En je sieraden dan? Op de Kamp vind je 
meerdere juweliers en zelfs een goudsmid. 
Outdoorsporters, niet getreurd: er zit hier  
ook een Bever!

INTERIEUR
Op de Kamp zitten meerdere interieurwinkels 
en ook een bloembinderij All Seasons. 
Kunstliefhebbers komen hier eveneens aan 
hun verfijnde trekken: wandel maar eens 
binnen bij Jans Pakhuys, PIEN, Picture @ 
Home of J&L Lijstenmakerij. 

AVONDVERMAAK
Op en rond de Kamp vind je ook de spannendere 
plekken die je in de rest van de stad bijna niet 
meer ziet, zoals een casino, een smartshop met 
groot assortiment en zelfs een ouderwetse erotic 
cinema en gelijksoortige winkel. 

LANGER BLIJVEN 
PLAKKEN?
Wat dacht je van slapen in een oud tabakspand 
oftewel Hotel de Tabaksplant? Een schitterend en 
pittoresk hotel (en natúúrlijk volledig rookvrij). ■

WERELDKEUKENS
Voor lekker eten moet je op de Kamp zijn. 
Liefhebbers van een snelle hap of versbereide 
afhaalmaaltijd kunnen bij Toko Tjin, Poke2Go 
en Wit-lof terecht. Ongedwongen genieten van 
wijn en spijs doe je bij restaurant De Aubergerie. 
Liever wat exotischer? Ga dan naar Ethiopisch 
restaurant Awazé, waar zowel vegetarisch eten als 
vleesgerechten worden geserveerd.

ALICE IN WONDERLAND
Op de Kamp ben je nooit te laat voor theetijd 
en heerlijk gebak. Aan het begin van het 
winkelgebied vind je bijvoorbeeld Theefeestje. 
Deze sprookjesachtige plek heeft mooi gedekte 
tafels, een overvloed aan prachtige theekopjes 
en -potten en allerlei soorten verse thee. 

In een van de zijstraatjes vind je SomethingElse, 
een eigengereide tearoom met fantastische 
homeblend. Schuin tegenover deze zaak zit 
Anna’s Smaakatelier van Anna Yilmaz, bekend 
van Heel Holland Bakt!

De Kamperbinnenpoort is als een 
magische poort. Zodra je er vanuit 
het centrum onderdoor loopt, 
stap je een wereld vol exotische 
en avontuurlijke plekken binnen. 
Amersfoorters kennen dit als 
winkelgebied de Kamp!

Avontuur,  
historie en een 
vleugje mysterie

ONTDEK 
DE KaMP

Anna’s Smaakatelier

Poke2Go

© Andrea van Reenen
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Wie: 
FLUOR 

Wat:  
Hét poppodium van 033

Waar:   
Oliemolenhof 22

Waarom:
Die grote grijns van het 
logo verraadt hoe je voor, 
tijdens en na de shows 
eruitziet.

5
40UP
VR 09-09 
Hét dansfeest 
voor 40 en up!

NONA
VR 16-09
Op haar tweede album ‘No Tears In My Champagne’ hoor je 
soulzangeres Nona in al haar glorie. De Nederlandse artiest is pas 
29, maar gezegend met de stem van een oude ziel: hartverwarmend, 
doorleefd en boordevol soul.

PRO WRESTLING 
HOLLAND 
ZO 25-09
Pro Wrestling zoals je kent van tv. It’s on, 
brother!

JOHN WAITE
VR 23-09
Ook als soloartiest zorgt de voormalige zanger 
van The Babys en Bad English voor een 
heerlijk avondje Britse classic rock!

September 2022 - uIt in amersfoort

ROOTSRIDERS - 
HENNY, EEN REGGAE 
SALUUT 
DO 22-09 
Rootsriders brengt een laatste muzikale 
groet aan de ‘late great’ Henny Vrienten. 
Een passend eerbetoon aan wat de Doe 
Maar-frontman voor de popularisering en 
erkenning van reggaemuziek in Nederland 
heeft betekend.

© Dennis Wiegel
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Zin om te feesten? Check de agenda 
van FLUOR via de QR-code!



Info

Als onderdeel van funkband Three Little Clouds zet rapper  
Raven Kangee stad en land op zijn kop. Nu geeft Amersfoorts eigen 
Bram Ravenhorst de hiphop-heads een soloplaat om niet op te slapen: 
Pillow! Uit In Amersfoort sprak de 28-jarige artiest over de band, zijn 
debuut en de impact van kunstenaar Raven Kangee op onze stad. 

Een album van Three Little Clouds leek eerder 

in het verschiet te liggen dan een soloplaat van 

Raven Kangee. Hoe staat het met de band ervoor?

“Het gaat goed met de band, maar ‘rona kwam wel 
als een harde klap aan. Voor de eerste lockdown 
speelden we bij De Wereld Draait Door en voelden 
we dat er geen rem op ons stond. Toen kwam de 
pandemie en werden alle shows gecanceld. Voor 
we het wisten was het festivalseizoen voorbij en 
daarmee ook ons momentum. Het is zeker niet 
permanent: we zijn druk bezig met nieuwe muziek.”

Door al die afgezegde optredens had je wel de 

tijd om de muziek voor Pillow te maken! 

“Precies, dat geldt ook voor de producer Tekijo. Hij 
is namelijk de gitarist van Three Little Clouds, Joèl 
Soedito. Onze samenwerking verschilde flink met hoe 
we dat als band doen. Daar moet je met zes mensen 
in dezelfde groep echt als team functioneren. Nu 
gaven we elkaar veel meer vrijheid en vertrouwen.  
Ik kon op zijn skills als producer rekenen en hij op zijn 
beurt op die van mij als rapper.” 

Waarom is de plaat naar ieders favo 

hoofdsteun vernoemd?

“De eerste tracks die we maakten, waren nogal 
persoonlijk. Daardoor vroeg ik me af: bestaat 
er een object dat écht alles van je weet? 
Dat is natuurlijk je kussen. Elke tegenslag, 
blije gedachte, eenzame en minder eenzame 
nachten… Al die info wordt verwerkt op je kussen. 
De songs zijn nu nog steeds persoonlijk, maar 
dan iets meer tussen de regels door.”

Voor Pillow is er ook een pop en meerdere 

schilderijen gemaakt?

“Klopt! Naast rapper ben ik kunstenaar  
en vormgever. Ik wilde dat er naast de songs  
iets tastbaars aan Pillow was. Mijn zus  
Anna Ravenhorst heeft toen een pop met 
kussenhoofd ontworpen. 

September 2022 - uIt in amersfoort

Raven Kangee 

’Je kussen weet 
alles van je’

De achterliggende gedachte is dat ik niets te 
verbergen heb. Daarom draag ik wat mij het beste 
kent met me mee. Voor elk nummer op de plaat 
heb ik een schilderij gemaakt. Op Spotify zie je bij 
elk nummer een timelapse van het schilderproces.” 

Een aantal van je kunstwerken zijn ook in 

Amersfoort te zien. Waar vinden we die?

“Op de containers aan de Amsterdamseweg staan 
twee van mijn werken en sinds kort ook één op 
bedrijventerrein Isselt. Dat zijn de oude en nieuwe 
locaties van OostWest, een creatieve broedplaats 
in onze stad. Van welke plek in Amersfoort ik 
graag een kunstwerk wil maken? Het liefst iets wat 
niet verwacht wordt… De fontein op de Hof lijkt me 
wel een goeie!” ■

Luister nu naar Pillow van Raven Kangee  
op Spotify!

© Heytagmij

© Heytagmij

Tekst: Thomas van Waardenburg

2322



4
Wie: 
Flint

Wat:  
Hét kloppende 
Amersfoortse theaterhart

Waar:   
Coninckstraat 60

Waarom:
Voor staande ovaties  
aan de acteurs op de 
planken en de koks in  
het restaurant

DE FORMULE 1 
SHOW II 
SHOW - DO 08-09
Vier dagen na de Nederlandse 
Grand Prix komt een heerlijke 
show waar liefhebbers van 
Formule 1 hun hart kunnen 
ophalen. Presentatoren  
Olav Mol en Jack Plooij geven 
een exclusieve kijk achter de 
schermen met interessante 
feiten, anekdotes en geheimen 
van coureurs.

GIRLS & BOYS
TONEEL  - VR 23-09
Deze aangrijpende 
onewomanshow begint als 
een hilarisch sprookje en 
eindigt in een onvoorstelbare 
nachtmerrie. Een intense 
liefdesrelatie brokkelt 
geleidelijk af en neemt een 
verontrustende wending. 
Door De Nederlandse 
Toneeljury verkozen tot één 
van de indrukwekkendste 
voorstellingen van het seizoen. 

PART
MUZIEKTHEATER - ZA 24-09
Leegte wordt vaak geassocieerd met verlies, 
maar PART laat zien dat het ook nieuw 
potentieel kan betekenen - juist nu. Met 
strijkkwartet opus 132 van Beethoven als 
vertrekpunt, spelen choreograaf Amos Ben-Tal 
en het ensemble van tien topdansers en 
-musici met de notie van leegte.

U2 BY 3JS 
MUZIEK - WO 28-09
De 3JS kruipen opnieuw in de huid van de  
Ierse band U2. Centraal staat het legendarische 
album The Joshua Tree uit 1987. De 3JS steken 
het bijzondere verhaal over de wereldwijde 
doorbraak van U2 in een spectaculair nieuw 
jasje en spelen hun grote hits.
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Flint heeft nog veel meer voor je in 
petto. Bekijk hier het hele aanbod!
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Fan van vintage? Dan 
ben je in Amersfoort 
aan het juiste adres! Van 
antiek tot retro en van 
kleding tot meubels: je 
vindt hier talloze parels 
die in je huis of op je lijf 
nog steeds perfect tot 
zijn recht komen. Wij 
hebben de route naar vier 
vintagewalhalla’s alvast 
voor je uitgestippeld.

1. VINTAGE FRIENDS 
Negen ondernemers onder één dak en allemaal met  
een hart voor vintage en tweedehands spullen. Een flink 
uiteenlopend aanbod, zoals vinyl, industriële meubels 
en curiosa. Van nieuw design met vintage-look tot échte 
tweedehands items!
Textielweg 10

4. ’T EZELSOOR
Al sinds 1982 is ’t Ezelsoor dé 
tweedehands boekwinkel van de Keistad. 
Je vindt hier maar liefst 60.000 titels. Als 
je hier geen nieuwe favorieten weet te 
vinden… Zoek het dan maar uit!
Achter de Arnhemse Poortwal 21

2. VINT
Of je nu van industrieel design of van de jaren ’50 
stijl houdt: op de 1500 vierkante meter van Vint 
kom je zeker aan je trekken! Lamp, stoel, tafel, 
vinyl of kleding: de keuze is reuze. 
Nijverheidsweg-Noord 74

3.  KRINGLOOP 
CENTRUM 
AMERSFOORT

Van kleding tot boeken en  
van meubilair tot speelgoed: 
bij het Kringloopcentrum is  
er voor ieder wat wils. Drink 
hier ook een lekkere kop 
koffie terwijl je al je vondsten 
verder bestudeert.
Zwaaikom 21

Psst... Schatkaart! 
Bewaar het rondsnuffelen 
voor ín de winkel en niet 
voor de zoektocht naar 
vintagespots in de stad. 
Tijd voor Amersfoort heeft 
een handige shoproute 
opgesteld met nog veel meer 
winkels. Bekijk hier zowel 
de route via Google 
Maps als het hele 
aanbod! 

VINTAGE
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Muro (2017) door Bosco Sodi
Bakstenen Muur (1956)
door Roger Raveel

Maaiobstakel
door André Pielage

musea

OPERA – ZO 25-09
Een liedcyclus van fictieve brieven aan 
Piet Mondriaan, geïnspireerd op de 
briefwisseling tussen de kunstenaar  
en Willy Wentholt.

Wie:  
Kunsthal KAdE

Wat:  
Exposities van 
internationale allure net 
buiten de stadsmuren

Waar:  
Eemplein 77

Waarom:
Voor visuele glorie op het 
gebied van moderne kunst, 
architectuur, design en 
beeldcultuur

Kunsthal KAdE brengt een ode aan het eeuwenoude 
bouwmateriaal met een veelzijdige expo, genaamd BAKSTEEN | 
BRICK. Laat je verrassen door de schoonheid en zeggingskracht 
van gebakken steen!
 
Door de ogen van meer dan vijftig kunstenaars, architecten en 
ontwerpers uit binnen- en buitenland zie je wat voor impact 
het materiaal op mensen heeft. Zo zijn er – naast metselaars – 
opvallend veel beeldend kunstenaars die zich erdoor lieten 
inspireren. Tijdens de expositie zie je onder andere bestaande 
creaties van bijvoorbeeld Roger Raveel en Charline Tyberghein, 
maar ook nieuwe werken van Bart Lunenburg en Florens Kool. 
 
Met het warme weer liever buiten? Ontdek dan de expositie 
verspreid door de stad. Er is een speciale route vol met 
bakstenen die je samen met vrienden kan volgen. De tocht 
is gericht op bestaande panden, maar je vindt ook zes 
sierbouwsels (folly’s) die speciaal voor de expositie zijn 
ontworpen en in de stad zijn geplaatst.

Nieuwe tentoonstelling!

29

BAKSTEEN is vanaf 10 september op verschillende plekken te zien: in Kunsthal KAdE, de 
Elleboogkerk en via een tour door Amersfoort met nieuwe sierbouwsels en bestaande panden.
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ONDER ONZE OGEN
01-09 t/m 02-10 @ 033FOTOSTAD, Zonnehof 8
Dit is geen artiest die je ‘echt gezien moet hebben’. Dit is 
één van de vele gezichten die verstrikt zijn geraakt in het 
verschrikkelijke web van mensenhandel. 033fotostad | 
Rietveldpaviljoen vraagt in september aandacht voor dat 
wat onzichtbaar lijkt, maar onder onze ogen plaatsvindt.

Zes fotografen, allen winnaars van een Zilveren Camera, 
brengen mensenhandel op een indringende manier aan 
het licht. Speciaal voor ‘Onder Onze Ogen’ hebben zij 
nieuw werk gemaakt.

Naast de tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen is er ook de 
buitenexpositie ‘Open je Ogen’. Zowel het randprogramma 
als de expo zijn samengesteld door o.a. Coördinatiecentrum 
Mensenhandel CoMensha, Stichting Open Mind, Amnesty 
International/Movies that Matter en de gemeente Amersfoort.

Naast de binnen- en buitenexposities organiseert 
033fotostad | Rietveldpaviljoen een uitgebreid 
randprogramma, met foto’s, beelden, muziek, speciale 
bijeenkomsten en films in theater De Lieve Vrouw. 

nIet te 
missen

TiPS van de mAAnd

Ga naar 033fotostad.com voor meer info of
scan de QR-code voor het gehele programma.
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© Joris van Gennep

JORIS LINSSEN & CARAMBA 
ZO 25-09 @ OBSERVANT, Stadhuisplein 7 
Naast zanger/tv-presentator Joris Linssen staat Caramba bekend om 
het vuur waarmee ze spelen. En dan hebben we nog niets gezegd over 
de meeslepende verhalen, het virtuoze accordeonspel, de prachtige 
meerstemmige samenzang en het aanstekelijke enthousiasme. Een 
concert van Caramba is altijd raak. Zien is geloven!

AARON ASBURY & BAND 
VR 16-09 @ BOOTHILL SALOON, Krankeledenstraat 16 
Deze countryman uit Hoevelaken ontpopt zich in snel tempo tot de 
Nederlandse Springsteen, Cash of misschien zelfs Dylan. Als one-
man-band tourde Asbury al door het land met o.a. Danny Vera en Miss 
Montreal. Nu brengt hij een vleugje Memphis naar de Boothill Saloon 
met zijn band en net zo rockende debuutplaat ‘Destination Unknown’.

DOCPRAAT 
02-09 t/m 04-09 & 09-09 t/m 11-09 @ KOSMIK, Heiligenbergerweg 144  
Het eerste pop-up filmhuis van Amersfoort! In de weekenden 
van 2 en 9 september zie je in de sfeervolle zaal van KOSMIK 
zes prachtige documentaires. Hans Gommer is de host van de 
avonden en geeft bij iedere film een nabeschouwing. DOCpraat is 
in samenwerking met de Lieve Vrouw.

ONBEGRENSD 
ZO 04-09 @ MONDRIAANHUIS, Kortegracht 11
Het Mondriaanhuis viert het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan 
met de tentoonstelling Onbegrensd. Voor deze expositie hebben 
zeven duo’s van beeldend kunstenaars en componisten nieuw werk 
gemaakt. Het resultaat is vanaf 4 september te zien én te horen.

Meerrr! Cultuur snuiven tot je een ons weegt? Op uitinamersfoort.nl vind je het complete 
aanbod van alle toffe shows en exposities die in onze stad te zien zijn. 
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WWW.CULTURELECITYTRIP.NL

TOFFE UITJES IN 

AMERSFOORT & UTRECHT

OP CULTURELE CITYTRIP  

IN REGIO UTRECHT 
TIPS  

AGENDA
INFO

De regio Utrecht barst van levendige 

theaters, diverse musea en mooie 

monumenten. Dit jaar viert Utrecht 900 jaar 

stadsrecht en beleef je in Amersfoort het 

150e geboortejaar van kunstenaar 

Piet Mondriaan.  

Beleef het met al je zintuigen!
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