Eerste ENJOY! Festival op 15 juni

Nieuw openluchtfestival zindert van cultuur
Het nieuwe openluchtfestival
ENJOY! draait om genieten van
cultuur, creativiteit en zomerse
lekkernijen. Op zondagmiddag 15
juni verandert het evenemententerrein De Eng in een culturele
picknickplaats. Eromheen: een
bonte mix van kunst, muziek,
dans en creativiteit met optredens
en workshops. De SoesterMarkt
verzorgt het eten en drinken.
Burgemeester Rob Metz opent
het festival met het hijsen van
zelfgemaakte vlaggetjes door
honderden schoolkinderen.

ENJOY! Festival komt in de plaats
van het Cultuurfestival en het Paltzfestival en combineert ‘the best
of two worlds’. Samen buiten genieten van cultuur en creativiteit,
onder het genot van zomerse lekkernijen. Met een zintuigenprikkelend en zeer gevarieerd programma
richt het festival zich op jong en
oud. Op het hoofdpodium en in pagodetenten - opgesteld tegenover
de witte boerderij - zijn traditionele
en verrassende acts te zien: muziek,
zang, theater en dans. Tot de deelnemers behoren Knollenkoor Appollo, Kamerorkest Soest, slagwerkgroep St!x, figurentheater Ennadien,

reggaeband Friction, salsadans Carribbean Arts, poptroubadour Arnaud
Kas en Chorus Line. Ook de meiden
rockgroep Ladies Decision, recentelijk genomineerd voor de CultuurStimuleringsPrijs, treedt op. De Saxoholics tekenen voor de openingsact.

Creatieve workshops

Naast optredens zijn er veel creatieve workshops, gericht op kinderen
en volwassenen. Iedereen kan volop
aan de slag met schminken, schilderen, beeldhouwen en textiele werkvorming. Zo verzorgen De Hazelaar,
Co Limburg, Jacqueline Pouw en
Idea de professionele begeleiding
door kunstenaars. Gert Wessels,
winnaar van de CultuurStimuleringsPrijs Soest, geeft workshops
graffiti.

SoesterMarkt en
andere activiteiten

In het midden van de tenten en kramen ligt de centrale ontmoetingsplaats. Hier kunnen festivalbezoekers genieten van een picknick en
later op de middag van drankjes en
borrelhapjes van de SoesterMarkt.
Deze coöperatieve burenmarkt, die
onlangs haar eenjarige bestaan vier-

de en op het Soest-Zuidplein aan de
weg timmert, staat bekend om de
biologische lekkernijen en streekproducten.

Rad van Cultuur

En dan is er nog het Rad van Cultuur, een loterij waarbij de hele middag mooie prijzen zijn te winnen
zoals toegangskaartjes voor optredens, workshoplessen en gevulde
picknickmandjes. Wie de drukte
even achter zich wil laten kan met
een rustgevende huifkartocht naar
Molen De Windhond, die bezichtigd
kan worden. Onderweg trakteert
journalist/historicus Hans Kruiswijk
de festivalbezoeker op historische
verhalen en anekdotes over de Soester Eng, die ook geschikt zijn voor
kinderen. Ook de presentatoren Jean
Heijl en Lonneke Meijer zijn present.
Het festival is vrij toegankelijk.
Voor workshops en een huifkarrit
wordt een bescheiden vergoeding
gevraagd. De activiteiten vinden
plaats op zondagmiddag 15 juni tussen 12:00 en 17:00 uur. Dan sluit
Big Band Blow het ENJOY! Festival af met een spetterende uitsmijter. Vanaf 1 juni staat het volledige
programma op www.cultuurfestivalsoest.nl.
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