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www.cultuurzeist.nl/
evenementen/onstage

op Seyst, Zeist

W. Pijperzaal
dans, theater, muziek, fashion en taal

15:30 uur

Atrium

Tim van Dongen - Rapper Timmietex

Expositie beeldende kunst

15:00 - 22:00 uur

Tim presenteert Kunstbende Selectie Tour
Zeist en On Stage. Hij heeft gestudeerd aan
de Herman Brood Academie en is daar nu
docent en betrokken bij de HBA On Tour en
HBA Homebase.

Kunstbende

Fashion

Dawn Stek

Kunstbende

Leerlingen Kunstenhuis

On Stage

Muziek

Anne Wierema

Kunstbende

Nora Huese en Ana Vries

On Stage

Muziek

Hamta Maftun

On Stage

Leerlingen VSO Heuvelrug

Kunstbende

Taal

Sofie Schuurman

Kunstbende

Theater

Bridget Blij

Kunstbende

Muziek

Lisa Kurstjens

Kunstbende

Muziek

Linde en Bisou

Isabel Ferrand - beeldend kunstenaar

Kunstbende

Film

Luuk van Zon

Kunstbende

Muziek

Lars Doornkamp

On Stage

Muziek

Lars en Giel Doornkamp

Isabel is een Nederlands-Portugese kunstenaar en woont sinds 1980 in Nederland waar
ze haar kunstopleiding gevolgd heeft. In de
afgelopen 20 jaar heeft ze o.a. tentoongesteld in Museum Boymans van Beuningen,

17:15

Juryuitslag en Fashion

Expo, Theater, Film,Taal

Springerzaal - poppodium

19:00
Kunstbende

Eenvoudige maaltijd voor
publiek € 8,50

18:00

Dans

Milana, Carlijn, Merel,
Andrea, Veere

20:30 uur

Muziek

Maaike van Florestein

Kunstbende

DJ

Tommie Verploegen

Kunstbende

Muziek

Valerie en Bente

Kunstbende

Muziek

Born to be Clever

Kunstbende

Dans

Sander van Rossum

On Stage

Muziek

Le Lads

On Stage

Dans

Little Funk

On Stage

Muziek

Remaining Light

Kunstbende

Dans

Shirly Nieuwkoop

21:30 ±

Juryuitslag Dans

Kunstbende

Muziek

Koen Krewinkel en
Mido Thijsen

Kunstbende

Muziek

Endeavour

Kunstbende

Muziek

Nadine Rypkema

Kunstbende

Muziek

Riona

Kunstbende

Muziek

Lola Cedès

Kunstbende

DJ

DJ La Bass

On Stage

Dans

Selectiegroep 14+
dansschool EDC

Amber, Mette, Mats,
Lidwine (OLZ); Wenus,
Sebastian, Niek, Jason,
Julien, Kian (CLZ)

Vanaf zijn 16e wist Django zeker dat
hij gitarist wilde worden, geïnspireerd
door John Frusciante (RHCP), Marc Ribot
(gitarist bij Tom Waits) en Nick Drake. Hij
is afgestudeerd aan de Popafdeling van
het Conservatorium van Amsterdam met

22:15

Juryuitslag Muziek

oange
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gitaar als hoofdvak. Hij is een gedreven
en enthousiaste gitarist en vind het leuk
om zijn kennis en liefde voor muziek te
delen. Hij geeft les op de DSOPM (Dutch
School of Popular Music) en Frontstage.
Zijn grootste focus ligt op de drie bands
waarin hij speelt en schrijft, namelijk La
Loye, The Visual en Jyothi.

GoudA Museum, Militair Museum (Lisboa,
Portugal), Museu dos Texteis (Bahia, Brazil).
Zij heeft deelgenomen aan diverse artistsin-residence programma’s in Zuid America,
Europa en Azië. Haar werk is opgenomen in
museale en particuliere collecties.

Rudolf Doelasan - danser

gaan verdiepen in de vele aspecten van
dans.

Rudolf is afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en
is zowel gespecialiseerd in Urban- als
de Hedendaagse dans. Hij startte zijn
carrière als Urban danser met Popping
en Hiphop en is hij zich, door zijn studie,

Momenteel is hij veel bezig met dansonderzoek zowel in de artistieke als
commerciële danswereld. Als dansmaker
staat Rudolf bekend om zijn popping
elementen (als tutting, waving en isolaties) die hij verwerkt in zijn dans.

Eigenzinnige, verhalende muziek met invloeden van My Brightest Diamond, St.Vincent en
Radiohead. Haar oprechte, breekbare maar
soms ook kritische teksten laten je nadenken
over het leven dat ineens onalledaags lijkt.

De omarmende instrumentatie biedt een
warm bed waarin je je dromend mee kan
laten voeren in deze gedachten.
Voor haar nieuwste album ‘In je hoofd’,
dook ze in het hoofd van mensen die
mentaal in de knoop zitten.

Henjo Hekman - dichter
Henjo was t/m 2019 drie jaar Stadsdichter
van Zeist. Eerder al tientallen jaren
betrokken bij de Stichting Literaire activiteiten Zeist en haar voorgangers. Tevens
jurylid of secretaris bij vele literaire
prijsvragen. Hij publiceerde een jongens-

Franks Stas - Film

Met dank aan
On Stage Crew 2020:
Jort, Nina, Maud (Jordan);

Django Trienes - gitarist/muzikant

Mevrouw Tamara - muzikant

On Stage

Tot 2018 was hij bekend onder de naam
Timmietex en sindsdien werkt hij onder de
artiestennaam “Timm” en brengt hij een
nieuwe eigen sound. Op zijn nieuwste EP
‘BLOWLANDS’ maakt hij die nieuwe sound
openbaar voor de luisteraar en schuwt hij
het experiment niet.

Sinds de jaren tachtig fervent amateur
cineast. Met haar films prijzen gewonnen,
nationaal als internationaal. Als filmdocent
voor de middelbare school ontwikkelde ze
voor het vak AV i.s.m. de Faculteit Audio-

boek (‘De Witte Harley’), twee gedichten
bundels (‘Levenslang tot sluitingstijd’ en
‘Stadsgedichten voor een dorp’) en twee
boeken met korte verhalen die zich op
Terschelling afspelen (‘Oeverloos eiland’
en ‘Drooggevallen verhalen’). Daarnaast
deed hij de tekstredactie van een handvol
andere boeken.

visuele Media het curriculum. Leerlingen
kunnen op die school eindexamen doen in
Muziek, BV of AV.
Sinds haar pensionering in 2015 is zij lid van
het internationale bestuur van de UNICA
(Union Internationale du Cinéma).

Marleen van Dalen - Theatermaker
Marleen is sinds 2006 verbonden aan het
Griftland College in Soest, waar zij muziektheater-producties maakt met grote
groepen jongeren. Ook werkt(e) ze met
verschillende amateurtheatergroepen en
staat zij regelmatig zelf op het toneel,

met zang, spel of presentatie. Bouwen
en maken vanuit de deelnemers is haar
passie, hun verhalen vertellen en talenten
naar voren halen is waar ze energie van
krijgt.
Daarnaast werkt zij als adviseur kunst en
cultuur voor verschillende gemeenten.

Jury

