7 oktober
Houten
Programma

60 huiskamers openen hun deuren voor mooie,
ontroerende, grappige en muzikale optredens

www.glurenbijdeburenhouten.nl

Welkom op het gezelligste festival van Houten:

Gluren bij de Buren!

Op zondag 7 oktober vindt de 12e editie van Gluren bij de Buren
plaats. Er zijn maar liefst 60 optredens in Houten en omgeving te
zien, van singer-songwriters tot een pop-rockband. En denk ook
aan aanstormend talent op het gebied van theater, dans en spoken
word. De toppers van het Café Theater Festival Utrecht en Fringe
Festival komen. En natuurlijk laat veel talent uit Houten van zich
horen!
Het programma is zeer divers. Wat dacht je van een hommage aan
Bert Williams, de eerste Afro-Amerikaanse artiest op Broadway?
Of luister naar de mooie muziek en zomerse klanken van het Braziliaanse Trio Brasileiro. Ga naar KNOT Kollektiv, een fysieke, vrolijke
voorstelling met veel acrobatiek. En luister naar een mooi verhaal
van de Houtense vertellers Henk Gilhuis of Bastiaan de Zwitser.
Gluren bij de Buren vindt plaats in heel Houten. De 50 huiskamers
variëren van groot tot piepklein en bevinden zich in alle wijken
van Houten. Pak de fiets en mis je juweeltjes niet, ook al zitten ze
misschien nét voorbij de Rondweg!

Plein
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Samen met alle huiskamereigenaren en artiesten wensen we je
veel plezier bij Gluren bij de Buren!
Laura Springer, Stijn Belder en Bea Nederhoff
Aan de Slinger

Doorlopend in de Centrale Huiskamer



Dansbare poëzie, eigenzinnige levensliederen en
Caribische country. Zo omschrijft Gerson Main zijn
muziek. Hij speelde onder meer in de backingband van
Akwasi, Dio en Typhoon. Misschien ken je hem van De
Beste Singer-Songwriter Van Nederland? Aan Gerson Main
de eer om Gluren bij de Buren 2018 te openen!
13.00 tot 13.25 uur

OZON 

Aangezien er zo veel te kiezen is, is er een speciale legenda gemaakt
met diverse symbolen. Zo weet je wat je kunt verwachten en kies je
sneller uit het ruime aanbod.

13.30 tot 18.00 uur

Opening: Gerson Main 
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Het gratis festival wordt om 13.00 uur geopend in de ‘Centrale
Huiskamer’ op het Plein door de nieuwe wethouder van cultuur
Jana Smith en een optreden van de singer-songwriter Gerson
Main. Jong en oud vermaakt zich hier de hele middag met het
stoepkrijtfeest, Proefjes met Boefjes en andere creatieve doedingen. Met een kopje koffie of lekkere crêpe in de hand stippel je
zo je vervolgroute uit langs de huiskamers. Of blijf lekker op het
Plein en geniet van de bands in de muziekkiosk.

Grand Piano



MarkOnStage 

Is het een DJ? Een Producer? Een Gitarist? Met
MarkOnStage heb je ze alle drie. MarkOnStage staat
garant voor actuele songs en klassiekers in een eigen
jasje. Covers gemaakt met alles wat je in een homestudio
kunt vinden. MarkOnStage eigenzinnig en verrassend!
16.00 tot 16.30 uur
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Heavy Whipped Cream 

Een blues/rock/folk band afkomstig uit Utrecht. Na lang
jammen hebben ze een geluid ontwikkeld met een stevige
basis folk en blues, met zo af en toe een flinke teug
psychedelische rock.
17.30 tot 18.15 uur



Proefjes met Boefjes

 

 om langs en neem een kijkje in het Proefjeslab.
K
Voer een experiment uit en zie de resultaten.
Of gluur door de microscoop naar een andere
wereld. Bij Proefjes met Boefjes krijgen kinderen
vanaf vier jaar een blik in de wereld van de
wetenschap. Ontdek nieuwe dingen en leer anders
kijken naar de wereld om je heen.

Gluur creatief – Bijzondere Ogen

 

Werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk op het
Plein. Gebruik je fantasie en teken gekke en
bijzondere ogen. De Houtense kunstenares Oliva
O’Keeffe helpt een handje.

Zingen doen deze twee dames al hun hele leven. En het
liefst ook alle stijlen: country, jazz, ballads, pop, Nederlandse liedjes en zo meer. Muziek vanaf de jaren '50 tot nu.
Kortom, voor ieder wat wils!
15.00 tot 15.30 uur
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:

De Grand Piano is nogal een grote piano in de
Centrale Huiskamer. Op de grote vierkante toetsen
kun je lopend, springend en klimmend je eigen
muziekstuk spelen. Of probeer je een bekende
melodie? De Grand Piano daagt uit en verrast.
Pianospelen is nog nooit zo leuk geweest!

Een symfonische rockband uit Hilversum. Opgericht in
1979, even een break genomen en sinds 2000 weer samen
musicerend. Ozon speelt uitsluitend eigen werk. Een
optreden vol melodische rock.
13.30 tot 14.15 uur

BLooMM 



Koffiefiets

Freek en Djofre zetten de lekkerste verse espresso’s,
cortado’s of cappuccino’s. Vanuit hun karakteristieke
bakfiets verzorgen zij deze en nog veel meer lekkere
koffievarianten. Misschien wel met een hartje in je
melkschuim...

De Crêpe-estafette

Z wierig, luchtig en met enige nonchalance… zo draai je
een crêpe. Onze Renault-Estafette neemt je graag mee
voor een ‘proefrit’ langs klassieke crêpes, zoals de crêpe
sucrée en Nutella, maar ook langs gewaagdere combinaties: de crêpe Mojito met suiker, limoen en verse munt.
Kom je proeven?

 Muziek  Film  Cabaret  Theater  Dans  Spoken Word  Kinderen
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Artiesten
23

0900-VIKTOR 

26



Bastiaan de Zwitser

  

Weer een nacht wakker gelegen van
eenzaamheid, angst of wanhoop?
Of wil je juist jouw geluk vieren?
Sluit jezelf niet af, maar bel
0900-VIKTOR. Onze vier deskundige
hulpverleners bieden muzikale
troost en relativering. Verrassende inzichten en praktische adviezen worden bezongen in energieke
popsongs.
Hoefbladhof 78
14.00 – 15.30 – 17.00 uur

Bastiaan de Zwitser is een ambachtelijke verhalenverteller, voor alle
liefhebbers van een goed verhaal.
Welk verhaal hij deze keer vertelt is
nog een geheim. Kom maar gluren
in zijn eigen woonkamer!
Krozengaarde 27
13.30 – 14.30 – 16.00 uur

Alchemilla
Veelzijdig Vocaal 

Een hommage aan Bert Williams, de
eerste Afro-Amerikaanse artiest op
Broadway. Een muzikaal optreden
over leugen en realiteit, over politiek en immigranten, over jazz en
het leven. Door vier virtuoze zangeressen en met prominente pianobegeleiding.
Staatsspoor 6a
14.00 – 15.00 – 16.30 uur
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V ijfentwintig zingende en swingende vrouwen brengen een gevarieerd
repertoire. Van wereldmuziek tot
pop, in het Nederlands, Engels,
Spaans of een andere taal. Het koor
wordt muzikaal begeleid door dirigente Lisette Bernt.
Plein 25 (Roskam)
14.00 – 15.30 – 17.00 uur

Anne & Lisa WELTSCHMERZ
15

 





In de voorstelling WELTSCHMERZ
doorgronden Anne & Lisa personages die niet bepaald vooraan stonden toen geluk en liefde werden
uitgedeeld. Met snelle sketches en
absurde situaties, waar iedereen
zijn vraagtekens bij zet, geven ze een ode aan de onvolmaaktheid van de wereld. Humoristisch en muzikaal.
Vlierweg 63
14.00 - 15.30 - 17.00 uur
11

Annemarie Brijder 

Dorpsstraat 32
15.00 – 16.30 – 17.30 uur
48

Banus & de Ridder 

BERT WILLIAMS versus
GAVIN-VIANO     





Een Nederlandstalig singer-songwriter duo zingt over de herkenbare
ups en downs van het leven. Bloedserieus met een knipoog, en bovenal swingend. Rock, blues en jazz
passeren ook de revue, met soms
een verstild en poëtisch moment.
Wickenburghseweg 68
14.30 – 16.00 – 17.30 uur

31

Ludwig & Giulio Rondón Best of Chopin & Tárrega  

 



7 Loerikseweg 7a 

13.30 – 15.00 – 16.30 uur



13 Tolgaardeserf 30



14.30 – 16.00 – 17.00 uur



45 Weteringhout 21 

13.30 – 14.30 – 15.30 uur

50

Helena Hulsman 





 et de akoestische gitaar zingt de
M
semi-finaliste van de Montreux Jazz
Voice Competition over een tijd van
verwondering en verwarring op het
gebied van werk, cultuur en de liefde, en het begin van een fase van
wie-ben-iken-wat-doe-ik-hier.

Koppeldijk 5
13.30 – 15.00 – 16.30 uur

Daphne 

Daphne is een driekoppige band,
vernoemd naar een verdwaalde
zeehond in de Utrechtse grachten.
Ze spelen hun eigen composities,
waarin de driedelige harmonieën
een centrale rol spelen.
Friezenpoort 29
13.30 – 14.30 – 15.30 uur

Duo Bonusmateriaal
- Hou op met me   



Kom gluren bij het Houtens
Muziek Collectief en ontdek
hoe aanstekelijk het is hun
leerlingen te horen spelen.
Drie woonkamers, negen optredens en muzikanten van
alle leeftijden. Ze delen maar wat graag hun enthousiasme voor muziek met je.

Vier saxofoons: je kunt er swingende lichte muziek op spelen, maar
ook klassiek en romantisch. Kom
luisteren en laat je door dit kwartet
aangenaam verrassen.

20

Gerson Main 

HMC Muziekroute 

Vader en zoon Ludwig en Giulio
Rondón spelen hun favorieten van
de componisten Tárrega (1852) en
Chopin (1810). Tárrega was een
toonaangevend componist voor
klassiek gitaar, en de stukken van
Chopin zijn tot op de dag van vandaag een uitdaging
voor pianisten over de hele wereld.
Notengaarde 37
15.30 – 16.30 – 17.30 uur

Castellum Kwartet 



Dansbare poëzie, eigenzinnige levensliederen en Carïbische country.
Zo omschrijft Gerson Main zijn muziek. Hij speelde onder meer in de
backingband van Akwasi, Dio en
Typhoon. Misschien ken je hem wel
van De Beste Singer-Songwriter van Nederland?
Sijsjeshaag 11
15.00 – 16.00 – 17.00 uur

27

50

Faint Lights 

Een muzikaal trio uit Delft. Zij spelen
al jaren samen op verschillende podia in het land. Tijdens een optreden
worden diverse instrumenten gebruikt waaronder akoestische gitaar,
resonator gitaar, banjo, mandoline
en piano, maar ook geluiden uit Iphone apps worden
ingezet. Oordopjes niet nodig... aandacht wel!
Wickenburghseweg 68, 't Goy
14.00 – 15.30 – 17.00 uur

40



V an online daten tot het NOS-journaal, van darmbacteriën tot de
dood. Annemarie Brijder zingt over
alles wat ze niet snapt. Met haar
chansons – in het Nederlands en
Frans - neemt ze haar publiek mee
in haar zoektocht.

48

Koppeldijk 5
14.00 – 15.30 – 17.00 uur

9



 onusmateriaal is een cabaretduo
B
bestaande uit Roy Hoogervorst en
Anna Charnock. Hou op met me is
een voorstelling waarin ze de hilarische, herkenbare muizenissen van
het dagelijkse leven met je doornemen.

Dorpsstraat 14
15.30 – 16.30 – 17.30 uur

 Muziek  Film  Cabaret  Theater  Dans  Spoken Word  Kinderen
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Artiesten
Henk Gilhuis - Muzikaal
verhaal    
33

39

Er was eens een boer met maar één
koe. Maar wat voor een koe…
Natascha Steijn (pianist) en Henk
Gilhuis (verhalenverteller) nemen je
mee vanuit hun eigen huiskamer
naar het Grote Holle Bos, waar achter elke boom en elke steen een avontuur wacht!  
Roerdompweide 6
13.30 – 14.30 – 16.00 uur

Houtens Pianotrio en
leerlingen Anke Booij 

 

Pianoleerlingen van Anke Booij verrassen je met drie programma’s,
van klassiek tot licht klassiek. Met
het vierde optreden door het Houtens Pianotrio sluiten ze de muzikale middag af.

Langshout 53
14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 uur

Inkhorn Controversy 



Irene & Celine van Valen

  

Twee in één, dat zijn Celine en Irene
van Valen - dochter en moeder. De
één zingt Ed Sheeran van de hemel,
de ander schrijft blogs die je doen
lachen. Marcel, echtgenoot van de
oudste en vader van de jongste, bespeelt de gitaar. Want wat is zang zonder een beetje
muziek?
Kriekengaarde 20
13.30 – 14.30 – 16.00 uur
51

Irrespective 

Een ensemble van solisten, een pianist en een verhalenverteller, zingt
en verbindt zeemansliederen van
Jeroen Zijlstra. Kom luisteren en
laat je verrassen door de combinatie van muziek en proza.

Zelfcensuur, wie heeft er nou geen
last van? Cabaretier Marleen Bekker
helpt je er vanaf. Hoop je. En als dat
niet lukt, geeft ze zichzelf er uiteraard flink van langs. Laat dat maar
aan haar over!

Duinmeer 100
13.30 – 15.00 – 17.00 uur

Boogmuur 28
14.30 – 15.30 – 17.00 uur

Jeugdtheaterschool Aan de
Slinger - Kassameisjes

17

Kassameisjes is een voorstelling
over zelfbeeld en identiteit. Over
kassatraining en voortgangsgesprekken. Over opkomen voor jezelf
en een terroriserende intercom.
Geschikt voor het hele gezin!



Irrespective is een Houtense band,
bestaande uit 7 leden. De oorsprong van de band ligt bij het samenspelen van 3 volleybalvrienden, die onder leiding van een
HMC-coach, en aangevuld met een
drummer en twee zangeressen de band Mixed Rhythm zijn gestart. In de afgelopen jaren is dit geëvolueerd naar de huidige samenstelling. De nummers zijn
vooral Rock & Roll, jaren 70 en 80, aangevuld met enkele modernere nummers. Komt het zien en beleven!
Lange Schaft 36d
15.30 – 16.30 – 17.30 uur

25

Jolien Kistemaker 

42

 

Boogmuur 28
15.00 – 16.00 – 17.30 uur

Klassiek in Het Kruispunt

10

  

Het Spoor 51
13.30 – 14.00 – 15.00 uur

KNOT Kollektiv

  





49



Ola Caribense 



Petra Wilbrink 











Singer-songwriter Petra Wilbrink
maakt liedjes over het leven, de liefde en wat je hart je toefluistert.
Puur, kwetsbaar en echt. Met haar
gitaar en stem neemt ze je mee op
reis. Ga je mee?
Wickenburghselaan 18, Schalkwijk
13.30 – 14.30 – 16.00 uur

Een fysieke, vrolijke voorstelling
met veel acrobatiek. De makers willen onderzoeken of ze in volwassenen een gevoel van kind-zijn terug
kunnen halen. Voor je het weet, beland je als publiek middenin een
spel en voel je de behoefte om mee te doen.
Dijkhoeve 1 (Krachtfabriek)
14.00 – 15.30 – 17.00 uur

Priscilla and the
Daltons   
12

Linda Flipse, Jopie Jonkers
en Joep Reichert  
29

Vijf mannen, vijf stemmen. Het
wachten op de mysterieuze Priscilla
wordt een feest met de fantastische
arrangementen van Jetse Bremer.
De mannen zongen eerder met Intrmzzo en de Deense groep Basix.
Doe je ogen dicht en geniet.
Vierschaarserf 5
13.30 – 14.30 – 15.30 uur

Dit trio heeft een prachtig programma in petto met Latijns-Amerikaanse liederen van onder andere Victor
Jara. Al dan niet vertaald in het Nederlands, maar ook in andere talen
zul je de muziek begrijpen.

Graanhoeve 21
15.00 – 16.00 – 17.00 uur

 Muziek  Film  Cabaret  Theater  Dans  Spoken Word  Kinderen

Nathanaël 

Een Caribische verrassing bij Gluren
bij de Buren! Hoezo Houten? Je
waant je op Curaçao, Aruba of Bonaire! Een muzikale wereld van
danza’s, tumba’s, walsen en mazurka’s. Het blijft nog even zomer met
deze Caribische klanken en ritmes.
Koningin Julianastraat 32
15.00 – 16.00 – 17.00 uur

Een goede buur is beter dan een
verre vriend. Deze buren musiceren
graag met elkaar. Elke keer anders,
vandaag tonen ze hun klassieke
muzikale kant. Wees welkom en
kom luisteren!

30

 

Z owel tekstliefhebbers als melodische minnaars zullen geboeid zijn
door de muziek van Nathanaël (Ilse
Rooyackers). In een ontwapenend
optreden speelt zij haar eigen liedjes. Met haar stem en pianospel
weet ze het publiek te verrassen.
Hollandsspoor 60
14.00 – 15.00 – 16.00 uur

Jolien Kistemaker zingt en dicht
over de kleine, grootse dingen uit
het leven. Een theatraal liedprogramma met een lach en een traan.

38

Merel en Julia 

 eze twee conservatorium studenD
tes nemen je voor het tweede jaar
op rij mee op reis door verschillende muziekwerelden en emoties.
Een lach, een traan, groot talent en
een prachtige woonkamer. Dit wil je
niet missen!
Prinses Marijkeweg 19
15.30 – 16.30 – 17.30 uur

  

Plein 13 (AH)
13.30 – 14.30 – 16.00 uur

Deze band uit Utrecht speelt alternative pop-rock, eigen werk, zowel
Nederlands- als Engelstalig. Tijdens
Gluren speelt de band in kleine bezetting songs en improvisaties, met
ruimte voor publieksparticipatie.
Dassenakker 42
14.30 – 15.30 – 17.00 uur
28

Marleen Bekker Grote mini-zelfcensuurshow!
(try-out)  
47

5

44

35

Jeroen Zijlstra - Over water
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Raising Hats 

 

Lobbendijk 5
14.00 – 15.00 – 16.30 uur

Sebastiaan Brussee –
Workshop hardste rocksong
19

 



DE HARDSTE ROCKPLAAT VOOR
KINDEREN OOIT! De plaat met Nederlandstalige teksten over onbereikbare liefdes, ouders die scheiden, opa’s die doodgaan en niet
weten waar je die scheet nou moet
laten. Het is een spektakel dat je met je hele familie
live wílt zien!
Eburonenpoort 26
15.00 – 16.00 – 17.00 uur
34

Simon Bauke

Skimming Water 



Skimming Water is een net geboren
indie-rock muziekproject van musicus/componist Andrea Maddalena.
Met invloeden uit rock, folk, psychedelische- en oude muziek. Een optreden met eigen repertoire, voor
de gelegenheid uitgevoerd door een one-man band.
Koolmeeshaag 47
15.30 – 16.30 – 17.30 uur
43

Sparv 

37

Stringbean 

14

18

Een bijzondere gelegenheid voor
Gluren bij de Buren: de R.K-geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming opent haar kerk/huiskamer
voor een tentoonstelling over de H.
Paus Johannes XXIII.
Loerikseweg 12
Doorlopend

21

TRINIFY 

Trio Brasileiro 





Youri & Marie - Morning,
Mouring   

Prachtig danstheater over hoe we
omgaan met het einde. Een ontroerend duet van twee mensen, vol liefde en afscheid, afhankelijkheid en
hoop. “It’s slowly slipping away
from his hands. He does not accept
it, he refuses to give up and attempts to hold on to it,
to have one last dance.” Morning, Mouring heeft de
Café Theater Festival Utrecht 2018 Jury-prijs gewonnen.
Plein 21 (Zwijger)
13.30 – 14.30 – 15.30 uur

Kademuur 7
15.00 – 16.30 – 17.30 uur
16

Volksoperahuis 

4



T RINIFY is een driestemmige zanggroep bestaande uit Noëlle, Alessia
en Marie-Ange. Zij brengen na een
uitverkochte zaal in Aan de Slinger
nu in een kleine akoestische huiskamersetting hun favoriete covers uit
allerlei genres ten gehore.

Ook dit jaar is Sparv weer te beluisteren in Houten. Het duo speelt
dansmuziek uit Scandinavië op viool, nyckelharpa en trekharmonica.
Eigenzinnig, vrolijk en meeslepend.

Vaarwater 

Een optreden van de Zuid-Afrikaanse zanger en multi-instrumentalist
Frazer Barry en de oprichter van het
Volksoperahuis, Jef Hofmeister. Ze
spelen onder andere muziek uit de
muziektheatervoorstelling Krotoat.
Westerse harmonieën en akkoorden worden vermengd met Afrikaanse ritmes.
Friezenpoort 80
14.00 – 15.00 – 16.00 uur

 

Twee mensen staan op het dak.
Twee mensen vallen van het dak. Iedereen ziet ze vallen. 100 meter nog.
Toeschouwers kijken naar de vallende mensen alsof het hen niet aangaat. De vallende mensen vallen verder. Dan gebeurt er iets wat niemand aan zag komen…
Hollandsspoor 1
14.30 – 15.30 – 17.00 uur
46

Uptown 

Hij te claustrofobisch, zij met een te
grote piano voor de lift. Dus worden
singer-songwriter Richard Seba en
kleinkunstenaar Frédérique Arnold
bij het festival Elevator Sessions in
de biertuin geprogrammeerd. Ze
worden er vrienden voor het leven. Verwacht een vrolijk duo met eerlijke, soms confronterende liedjes.
Houtensewetering 23
14.00 – 15.00 – 16.00 uur

Tentoonstelling H. Paus
Johannes XXIII  

TG Alles Valt



Klassiekers uit de sixties, hits uit de
70’s, 80’en 90’s worden afgewisseld
met recent werk. Kenmerkend voor
Uptown zijn de vier vocalisten die
om de beurt de lead voor hun rekening nemen, en ook veel meerstemmige koortjes ten gehore brengen. Uptown krijgt altijd mensen aan het dansen en zingen!
Vlierweg 19
14.00 – 15.00 – 16.00 uur

 

James Taylor is een singer-songwriter in de Amerikaanse folk traditie.
Zijn bijnaam is ‘snijboon’ en daarmee is hij de naamgever van Stringbean. Deze band brengt humorvolle
nummers, maar ook ingetogen luisterliedjes. Op het repertoire staan behalve songs van
Taylor o.a. ook nummers van Venice, John Hiatt en
Norah Jones.
Hagepreekland 37
14.30 – 16.00 – 17.30 uur

41

Tuesday at Tony's 

Melodieuze gitaarrock met een bite:
deze band speelt ballads met piano
tot uptempo nummers met scheurende gitaar. Met een belangrijke rol
voor meerstemmige zang en saxofoon.
Scherpencamp 39
15.00 – 16.30 – 17.30 uur

Iedereen kan tegenwoordig een inspirator zijn en Stella en Luus geven
de presentatie van hun leven. Aan
de hand van 96 bullets creëren ze
een wereld waarin je grenzeloos
kan zijn wie je wilt zijn.
Houtensewetering 39
14.00 – 15.00 – 16.30 uur

 

Rimpelmos 19
14.30 – 15.30 – 16.30 uur

24

8



Na een lange tijd bezig te zijn geweest met elektronische muziek,
wilde pianist-componist Simon
Bauke meer emotie in zijn muziek
kwijt. De piano was voor hem dé
manier om dit te doen. Uit de vele
uren improvisatie komen ideeën en motieven voor
speelbare stukken muziek, elk met een eigen verhaal
en gevoel.
Atalantaberm 29
14.00 – 15.00 – 16.30 uur
32

Stella en Luus – Doodle
your day   
36

Een multi-instrumentale, akoestische folk-rockband met een heel eigen sound. Opgericht door singer-songwriter Reitse Lemstra. Het
repertoire bestaat vooral uit eigen
werk.



Z angeres Christien Blok laat samen
met gitarist Dion Scheper en pianist
Bas Gankema een programma horen met de mooie muziek en zomerse klanken uit Brazilië. Bekende
liedjes worden afgewisseld met
minder bekende juweeltjes.

Vlierweg 69
13.30 – 15.00 – 16.30 uur
 Muziek  Film  Cabaret  Theater  Dans  Spoken Word  Kinderen
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Blokkenschema

nr Artiest
1 Grand Piano, Proefjes en crea Gluren
2 Ozon Prog Rock
2 BlooMM
2 MarkOnStage
2 Heavy Whipped Cream
3 Alchemilla Veelzijdig Vocaal
4 Youri & Marie
5 Jeugdtheaterschool Aan de Slinger
6 Raising Hats
7 H.M.C. Muziekroute
8 Tentoonstelling Paus Johannes XXIII
nr Artiest
9 Duo Bonusmateriaal
10 Ola Caribense
11 Annemarie Brijder
12 Priscilla and the Daltons
13 H.M.C. Muziekroute
14 Uptown
15 Anne & Lisa
16 Trio Brasileiro
17 Merel & Julia
18 Vaarwater
19 Sebastiaan Brussee
20 Daphne
21 Volksoperahuis
22 Gaia's Machine
23 0900-VIKTOR

Adres
13.30
Plein
Muziekkiosk
Muziekkiosk
Muziekkiosk
Muziekkiosk
Plein 25 (Roskam)
Plein 21 (Zwijger)
Plein 13 (Albert Heijn Oude Dorp)
Lobbendijk 5
Loerikseweg 7a
Loerikseweg 12 (O.L.V. ten Hemelopn.)
Adres
13.30
Dorpsstraat 14
Koningin Julianastraat 32
Dorpsstraat 32
Vierschaarserf 5
Tolgaarderserf 30
Vlierweg 19
Vlierweg 63
Vlierweg 69
Prinses Marijkeweg 19
Houtensewetering 23
Eburonenpoort 26
Friezenpoort 29
Friezenpoort 80
Tarwe-oord 2
Hoefbladhof 78

nr Artiest

Adres
Scherpencamp 39
Krozengaarde 27
Notengaarde 37
Kriekengaarde 20
Graanhoeve 21
Dijkhoeve 1 (Krachtfabriek)
Adres
Sijsjeshaag 11
Koolmeeshaag 47
Roerdompweide 6
Atalantaberm 29
Dassenakker 42
Houtensewetering 39

24 Tuesday at Tony's
26 Bastiaan de Zwitser
27 Ludwig & Giulio Rondón
28 Irene en Celine van Valen
29 Linda Flipse
30 KNOT Kollektiv

nr Artiest
31 Gerson Main
32 Skimming Water
33 Henk Gilhuis
34 Simon Bauke
35 Inkhorn Controversy
36 Stella en Luus

nr Artiest

Adres
Hagepreekland 37
Klassiek in het Kruispunt
Het Spoor 51 (Kruispunt)
Jeroen Zijlstra
Duinmeer 100
Bert Williams versus Gavin Viano
Staatsspoor 6a
TG Alles Valt
Hollandsspoor 1
Nathanaël
Hollandsspoor 60
Sparv
Rimpelmos 19
Houtens Pianotrio en leerlingen Anke Booij Langshout 53
H.M.C. Muziekroute
Weteringhout 21
Trinify
Kademuur 7
Marleen Bekker
Boogmuur 28
Jolien Kistemaker
Boogmuur 28
Irrespective
Lange Schaft 36d
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37 Stringbean

ZUID

38
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41
42
43
44
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47
51

BUITEN

nr Artiest
48 Faint Lights
48 Banus en de Ridder
49 Petra Wilbrink
50 Castellum Kwartet
50 Helena Hulsman

‘t Goy

Adres
Wickenburghseweg 68, 't Goy
Wickenburghseweg 68, 't Goy
Wickenburghselaan 18, Schalkwijk
Koppeldijk 5
Koppeldijk 5

Spelregels & tips

Vrijwillige bijdrage!

 G
 luren bij de Buren vindt plaats op zondag 7 oktober van 13.00
tot 18.30 uur.

Gluren bij de Buren is een gratis festival. We hebben hiervoor de
vrijwillige bijdragen van bezoekers op de dag zelf hard nodig!
In elke woonkamer staat een spaarvarken. Draag je bij aan dit festival,
dan zorgen we er samen voor dat we volgend jaar ook weer kunnen
Gluren!

 A
 lle optredens zijn gratis te bezoeken. Een bijdrage van alle
bezoekers maakt echter een nieuwe editie mogelijk! In elke
huiskamer zijn onze spaarvarkens te vinden.
 D
 e huiskamers zijn genummerd en verwijzen naar het
locatienummer op de plattegrond.
 K
 ijk in het programma hoe laat het optreden plaatsvindt. Vertrek
op tijd, zodat je niet aankomt terwijl het optreden al begonnen
is. Dit is vervelend voor de artiest en de andere bezoekers.
 I s een huiskamer vol? Zoek dan een ander optreden en kijk of
daar plek is.

Gluren bij de Buren is een project van Aan de Slinger.
Kijk voor meer informatie op www.aandeslinger.nl.
Gluren bij de Buren is mede mogelijk gemaakt door:

 B
 ijna alle optredens vinden drie keer op de dag plaats, er zijn
dus meerdere kansen om ze bij te wonen!
 Is het programma in de huiskamers afgelopen? Wandel of fiets
naar de Centrale Huiskamer op het Plein waar nageborreld
wordt. We horen graag hoe je dag was.
Foto's: Albert Wollaars, René van den Brandt, Bas Maas

Zin gekregen in nog meer cultuur?
Een overzicht van alle activiteiten in Houten vind je op

www.uitinhouten.nl

