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17 januari 2019 
Kunstlezing Utrecht, Caravaggio en Europa

Spreker Mathijs Meinderts is kunsthistoricus en verbonden aan het Centraal 

Museum. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze tentoon-

stelling en kan ons daarom ook een unieke kijk geven in ‘The making of’. 

Daarnaast zal hij ons meenemen in het nieuwe realisme van Caravaggio, 

die aan het begin van de 17e eeuw in Rome hiermee een revolutie in de 

schilderkunst teweeg bracht. Ook jonge Utrechtse schilders trokken naar 

Rome en lieten zich inspireren. Zijn typisch Hollandse elementen ook terug 

te vinden bij de Utrechtse Caravaggisten?  

KORENFESTIVAL 
Zaterdag 30 maart 2019

Een bezoek aan het festival is een uitgelezen kans om kennis te 

maken met de grote verscheidenheid van Biltse koren. We laten 

iedereen zien hoe leuk het is om te zingen in een koor of in een 

groepje. Nieuwe muzikale activiteiten zullen het festival nog 

attractiever en interessanter maken.

Informatie

Het volledige programma wordt t.z.t. bekend gemaakt via 

de website van SKC De Bilt/korenfestival, de sociale media 

(Facebook en Twitter) en de lokale pers.

Waar: 

H.F. Wittecentrum

Henri Dunantplein 4,

De Bilt

Aanvang:

12.00 - 17.00 uur

Toegang:

Gratis, een vrijwillige 

bijdrage wordt op 

prijs gesteld.

Het Korenfestival, een tweejaarlijks evenement, is inmiddels 

een traditie in de Biltse muziekwereld. Koren met uiteenlopende 

achtergrond en een breed repertoire staan garant voor een

bijzondere beleving. Het Korenfestival is géén wedstrijd, maar 

een feest om het samen zingen te vieren. De koren beluisteren 

elkaar en inspireren elkaar.
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Dit seizoen programmeren we samen met Bibliotheek Idea een 

vertelvoorstelling en een kunstlezing. 

De (Nederlandstalige) vertelvoorstelling zit boordevol verhalen 

over van wie de wereld is, wie de wereld draagt en hoe je jouw 

eigen draai in de wereld kunt vinden. Een voorstelling voor 

jongeren en volwassenen. Direct, persoonlijk en krachtig. 

De kunstlezing gaat over de spectaculaire tentoonstelling ‘Utrecht, 

Caravaggio en Europa’ die van 15 december 2018 t/m 24 maart 2019 

te zien zal zijn in het Centraal Museum in Utrecht. 

KUNSTLEZING EN VERTELVOORSTELLING
Theater Het Lichtruim

Waar: Theater Het Lichtruim

Planetenplein 2, Bilthoven

Aanvang: 20.00 – 22.00 uur met pauze

Toegang: 

Vertelvoorstelling: online via www.ideacultuur.nl/world 

€ 6,50/€ 5,50 (leden Bibliotheek Idea, U-pas), aan de 

kassa (pinnen) € 7,50

Kunstlezing: online via www.ideacultuur.nl/lezingen 

€ 6,50 (leden Bibliotheek Idea, cursisten Kunstenhuis 

en U-pas € 5,50), aan de kassa (pinnen) € 7,50

7 november 2018 
Vertelvoorstelling Who runs the world?

Esther Kornalijnslijper vertelt, beweegt, twijfelt en heerst. Met de jojo aan de 

rol filosofeert ze alleen én met het publiek over wereldvragen die persoonlijk 

zijn. Esther was dierenarts, nu vertelt ze. Even geëngageerd en vol lef en liefde. 

Deze avond verbinden wij aan de landelijke Bibliotheekcampagne Nederland 

Leest met als thema Voeding. Na de voorstelling bieden wij u een drankje, een 

hapje én het Nederland leest geschenkboek Je bent wat je leest aan.
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In samenwerking met het Kunstenhuis vinden in 

de sfeervolle ambiance van de ronde Muziekkamer 

van Huize Gaudeamus twee zondagmiddagconcerten 

plaats. 

23 september 2018 
Ensemble d’Orion 

Het Ensemble d’Orion is een Nederlands-Duits kamer-

muziekensemble en bestaat uit drie strijkers en een 

pianist: Thirza van Driel (viool), Bas Egberts (altviool), 

Johannes Eisenmeier (cello) en Mieke de Jong (piano). 

Het concert in Huize Gaudeamus bevat pianokwartet-

ten van Mozart en de Spaanse componist Turina en 

een strijktrio van Strauss.

CONCERTEN
Huize Gaudeamus

Waar: Huize Gaudeamus

Gerard Doulaan 21, Bilthoven

Aanvang: 15:00 uur 

inclusief drankje na afloop

Toegang Ensemble d’Orion: 

online € 12,50  

Toegang Pameijer/Rousseau: 

online € 15,00 

via kunstenhuis.nl/in-t-theater/

anderepodia en (indien voorradig) 

aan de zaal.

Jonger dan 18 jaar gratis onder 

begeleiding van een betalende 

volwassenen.

10 maart 2019 
Eleonore Pameijer en Ralph Rousseau 

Eleonore Pameijer (fluit) en Ralph Rousseau 

Meulenbroeks (viola da gamba) zijn beiden musici 

van internationale klasse. Zij brengen het verras-

send afwisselende concert Arcadia: in harmonie met 

de natuur. Het concert omvat vele muziekstijlen: 

renaissance, barok, modern-klassiek en fonkel-

nieuwe eigentijdse, ook door hen zelf gecomponeer-

de muziek met popmuziek-elementen. Het concert 

is ook zeer aansprekend voor jongeren.
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De Stichting Kunst en Cultuur De Bilt heeft met plezier 

voor u een gevarieerd programma 2018-2019 samen-

gesteld: films, boekverfilmingen, tentoonstellingen, 

een kunstlezing, concerten en een vertelvoorstelling. 

In 2019 vindt er ook weer een groter evenement plaats: 

het tweejaarlijkse Korenfestival. Sommige activiteiten 

organiseren we in samenwerking met het Kunstenhuis, 

Bibliotheek Idea, en Stichting Walter Maas (Huize 

Gaudeamus). 

Ontwerp: www.ontwerpstudiospanjaard.com
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HET SKC FILMHUIS 

Waar: Theater Het Lichtuim 

Planetenplein 2, Bilthoven

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 

19.00 uur

Toegang: online € 6,50/€ 5,50 met U-pas 

via www.theaterhetlichtruim.nl

Aan de kassa € 7,50, U-pas houders 

€ 6,50 (pinnen) vanaf één uur voor 

de voorstelling.

Het SKC Filmhuis programmeert ook komend 

seizoen weer dertien zorgvuldig geselecteerde 

arthouse films. Maar verrast ook met nieuwe 

initiatieven. Vorig seizoen waren dat – in 

samenwerking met Bibliotheek Idea – de 

boekverfilmingen, die ook nu weer op het 

programma staan. Dit seizoen is er speciale 

aandacht voor de positie van inheemse 

volkeren die het moeilijk hebben om zich 

staande te houden in de dominante, westerse 

samenleving. We vertonen een drietal films 

die gemaakt zijn door filmmakers afkomstig 

uit de cultuur die ze willen belichten. Wind 

River (positie Indianen), Sweet Country (positie 

aboriginals) en Sami Blood (positie Lappen in 

Zweden). De films hebben internationaal veel 

waardering gekregen op diverse festivals. Ze 

zijn goed gemaakt, vertellen een interessant 

verhaal en geven daarnaast ook informatie 

over een cultuur waar we niet dagelijks mee 

te maken hebben. 

12 september 2018
THE SQUARE

Zweden/Duitsland/Frankrijk/

Denemarken 2017

Drama van Ruben Östlund

3 oktober 2018
ON BODY AND SOUL

Hongarije 2017

Drama van Ildikó Enyedi

21 november 2018
WIND RIVER

Verenigde Staten/Canada/

Verenigd Koninkrijk 2017

Thriller van Taylor Sheridan

12 december 2018
DARKEST HOUR

Verenigd Koninkrijk 2017

Biografie van Joe Wright

16 januari 2019
A CIAMBRA

Italië/Frankrijk 2017

Drama van Jonas Carpignano
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Waar: Theater Het Lichtuim 

Planetenplein 2, Bilthoven

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 

19.00 uur

Toegang: online € 6,50/€ 5,50 (leden 

Bibliotheek Idea, U-pas) uitsluitend via 

www.ideacultuur.nl/boekverfilming

Aan de kassa € 7,50, leden bibliotheek 

en U-pas € 6,50 (pinnen) vanaf één uur 

voor de voorstelling.

15 mei 2019 
SAMI BLOOD

Zweden/Noorwegen/Denemarken 2017 

Drama van Amanda Kernell

12 juni 2019
GOD’S OWN COUNTRY

Verenigd Koninkrijk 2017 

Drama van Francis Lee

De drie boekverfilmingen staan op het programma 

in samenwerking met Bibliotheek Idea. 

Voorafgaand aan elke film geeft Bea Rigter van 

Bibliotheek Idea een korte introductie.

Drie boekverfilmingen

13 februari 2019
SWEET COUNTRY

Australië 2017

Western van Warwick Thornton

6 maart 2019
AQUARIUS

Brazilië/Frankrijk 2016

Drama van Kleber Mendonça Filho

24 april 2019
MARIA MAGDALENA

Verenigd Koninkrijk/Australië 2018

Drama van Garth Davis

31 oktober 2018
VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE

België 2017 – Drama van Jan Matthys

Naar de gelijknamige roman van Griet Op de Beeck

30 januari 2019 
THE LEISURE SEEKER

Frankrijk/Italië 2017 – Drama van Paolo Virzì

Naar de gelijknamige novelle van Michael Zadoorian

27 maart 2019
DORSVLOER VOL CONFETTI

Nederland 2014 – Drama van Tallulah Hazekamp 

Schwab

Naar de gelijknamige roman van Franca Treur

Op onze website www.skc-debilt.nl en in 
onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 
(aanmelding via website) vindt u actuele 
informatie over alle activiteiten. Wij zijn 
ook te volgen op Facebook en Twitter. 

Onze projecten worden door het bestuur en vrijwilligers 
georganiseerd. We kunnen altijd enthousiaste mensen 
gebruiken. Voor meer informatie zie onze website onder 
vacatures of informeer naar de mogelijkheden via: 
secretaris@skc-debilt.nl 
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zo. 23 sep. t/m di. 13 nov. 2018
Mieke de Waal (schilderijen, ‘soft sculptures’, staal & brons)    

zo. 18 nov. 2018 t/m di. 15 jan. 2019
Truus Werners (schilderijen) 

Marie-José Wessels (beelden)

zo. 20 jan. t/m di. 19 mrt. 2019
Co van Gasteren (schilderijen)  

Mieke de Groot (keramische beelden)   

zo. 24 mrt. t/m di. 14 mei 2019
Kars Persoon (schilderijen, tekeningen, collages)  

Henk Visch (beelden)

www.arttraverse.nl

Waar:

Gemeentehuis De Bilt

Soestdijkseweg Zuid 173

Bilthoven

Openingstijden:

De exposities van de 

ArtTraverse zijn te 

bezichtigen op maandag 

t/m vrijdag van 08.30 

tot 17.00 uur. 

Op dinsdag tot 19.00 uur. 

Op feestdagen gesloten.

De ArtTraverse-werkgroep van de Stichting Kunst en Cultuur 

De Bilt organiseert in de traverse van het  gemeentehuis 

De Bilt vier maal per jaar een tentoonstelling op het gebied 

van hedendaagse kunst. Daarbij worden ruimtelijk werk en 

schilderijen getoond van professioneel actieve kunstenaars 

De officiële openingen vinden plaats in de Mathildezaal op 

de eerste dag van de exposities, altijd op zondagmiddag om 

15.00 uur. Deze openingen zijn voor iedereen bij te wonen.

De traverse is een expositieruimte in de fraaie glazen golvende 

verbindingscorridor tussen de oude villa Jagtlust en het gemeen-

tehuis. De ingang is via de hoofdingang van het gemeentehuis. 

De exposities in de traverse van het gemeentehuis zijn tijdens 

kantooruren gratis te bezichtigen. 
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