Persbericht
Soest heeft er een nieuwe traditie bij

Culturele picknick ENJOY! slaat aan
Soest, 17 juni 2014

In Soest is het eerste ENJOY! festival goed bezocht. Onder een strakblauwe hemel
met stralende zon stroomde de festivallocatie afgelopen zondagmiddag vol. Ruim
1800 cultuurliefhebbers kwamen af op de culturele picknick op evenemententerrein
De Engh. Het festival pakte groots uit met een kleurrijke mix van 27 acts, 5
workshops en veel biologische lekkernijen.

Droog, veel zon en niet té warm. Het was perfect festivalweer tijdens de ENJOY! primeur. ‘Vier sámen de
cultuur en creativiteit’, dat is de boodschap die het festival met de culturele picknick wil uitdragen. Jong en oud
konden genieten van optredens, demonstraties, creatieve workshops, en van biologische hapjes. Dat kon
lopend langs de pagodetenten en kramen die in een cirkel stonden opgesteld, maar ook zittend aan tafels op
de centrale picknickplaats, of relaxed liggend in het gras of op je eigen picknickkleed, die sommige bezoekers
meebrachten. Het werd een geweldige happening met Jean Heijl als presentator, met zo’n 300 deelnemers en
ruim 1800 bezoekers. Na de opening door burgemeester Metz die de zelfgemaakte vlaggetjes van honderden
schoolkinderen liet hijsen en uit handen van de organisatie het ENJOY! schilderij van kunstenaar Hans
Claessen overhandigd kreeg, startte het festival in een dynamische en energieke sfeer, om in de namiddag af
te sluiten met een sprankelend lazy sundayafternoon gevoel.
Cultureel aanbod Soest
Muziek, dans, spel en verhalen vol emoties en contrasten. Er was veel te doen en te kiezen. Humor, drama,
dynamiek en rust wisselden elkaar per tent af. Waaronder een klassiek vierkoppig Kamerorkest, explosieve
jonge honden rock, een energiek Apollo knollenkoor en laid-back African hiplife. Succesvol bij de
allerkleinsten waren Clown Benno en figurentheater Ennadien. Bij de diverse dansgroepen van balletstudio
Sylvia was het dringen voor een plekje, en bij dansschool Caribbean Arts gingen bezoekers zelf los op
zomerse salsaklanken. Voor gevestigde namen in cultureel Soest was het ENJOY! festival een kans om
nieuw werk aan trouwe fans te presenteren. Voor nieuwe gezichten bleek het een mooie springplank om hun
talent te tonen. Verder waren er bij het Rad voor Cultuur mooie culturele prijzen te winnen, en pendelde er
tussen evenemententerrein en molen De Windhond ieder uur een volle huifkar heen en weer, met enthousiast
verhalenverteller Hans Kruiswijk als medepassagier. Bij de molen traden smartlappenkoor De Vallende Traan
en de Braziliaanse percussiegroep Balançando op voor belangstellende toeschouwers en passanten.

Saxoholics (muziekschool), o.l.v. Daphne Balvers

IDEA workshop recyclekunst

Basismateriaal
Klei, speksteen, verf, gips, wol en resthout. Dat was het basismateriaal van de creatieve workshops, die zo
druk bezocht werden dat er met intekenlijsten gewerkt werd. Honderden kinderen ontdekten met kwast,
hamer, haaknaald of beitel hun creatieve talenten. Nieuwkomer en maskermaker Kim van Veelen was blij met
de aanloop, maar ook dat hij extra hulp had meegenomen. Ondanks de grootse opzet en het grote
evenemententerrein, had het festival toch een kleinschalig, knus karakter. Slechts een kwart van de Engh was
festivalterrein, dat in een cirkel naar binnen toe was opgezet met in het middelpunt de centrale
ontmoetingsplaats met catering.
Zomerfruit in snackpuntzak
De samenwerking met hoofdpartner de SoesterMARKT, de coöperatieve burenmarkt met verse ambachtelijke
spullen, is goed bevallen. De aardbeien speltcake, biologische hamburgerbroodjes en olijfbrood vonden gretig
aftrek. Niels Willems van de SoesterMARKT: “Bezoekers vertelden me: ´Wat een verademing dat hier nu
eens geen patat- of poffertjeskraam staat!´” Zomerfruit en versgemaakte salade caprese werden aangeboden
in een kartonnen snackpuntzak. Volgens Willems heeft festivalpubliek een duidelijke voorkeur voor fruit. “Wij
stonden voor de eerste keer op een event, en merkten dat de paprika’s en wortels bleven liggen. De
aardbeien en kersen gingen wel heel goed.”
Ambities
Het ENJOY! festival is geworden wat de initiatiefnemers voor ogen hadden: leuke mensen in een
inspirerende, ruim opgezette, maar knusse setting. Het succes smaakt naar meer. Voorzitter Jan Willem
Leguit: “Gezien de mooie opkomst en de enthousiaste reacties heeft het festival haar bestaansrecht bewezen.
Onze ambitie is om door te groeien naar een gezichtsbepalend, niet meer weg te denken festival in Soest.”
De maatschappelijke waarde van het festival ligt niet alleen op het vlak van cultuurparticipatie. Minstens zo
belangrijk vindt de organisatie het geven van een positieve impuls om elkaar te ontmoeten. Het basisconcept
van een knusse, culturele picknick blijft daarom overeind en wordt verder ontwikkeld. Met afgelopen zondag
heeft het ENJOY! festival de eerste stap gezet om een plek te veroveren in het hart van Soest.
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