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Persbericht
Burgemeester Metz opent eerste editie ENJOY! festival Soest
Culturele picknick op Soesterse Engh
Soest, 27 mei 2014
Soest kent een verrassend rijke en productieve cultuurtraditie. Daarom lanceert St. Cultuurfestival Soest met
partner St. Paltzfestival het ENJOY! festival, dat geheel in het teken staat van cultuur, creativiteit en zomerse
lekkernijen. Zondagmiddag 15 juni verandert evenemententerrein De Engh in een culturele picknickplaats. Het
ENJOY! festival, dat gericht is op kinderen en volwassenen uit Soest en wijde omgeving, biedt een bonte mix van
kunst, muziek, theater, dans en creativiteit. Om te beleven én om zelf te doen. De centrale picknick wordt gerund
door burenmarkt de Soestermarkt, bekend van de verse, biologische en regionale producten. Burgemeester Metz
opent het ENJOY! festival om 12.00 uur met het hijsen van de zelfgemaakte vlaggetjes van honderden
schoolkinderen.
Het ENJOY! festival is op de Soesterse Engh, op zowel het evenemententerrein als bij molen De Windhond. De
organisatie is in handen van St. Cultuurfestival Soest in samenwerking met St. Paltzfestival. Het ENJOY! festival komt
in de plaats van deze twee festivals en combineert ‘the best of two worlds’: samen in de buitenlucht genieten van
cultuur, creativiteit en zomerse lekkernijen. Op het programma staat een zintuigenprikkelend aanbod van optredens,
workshops en activiteiten. Zeer gevarieerd en voor jong en oud.
Optredens
Op het hoofdpodium tegenover de witte boerderij en in de pagodetenten rondom de picknickplaats staan
uiteenlopende acts geprogrammeerd. Waaronder Knollenkoor Appollo, Kamerorkest Soest, slagwerkgroep St!x,
smartlappenkoor De Vallende Traan, figurentheater Ennadien, reggaeband Friction, salsadans Carribbean Arts,
poptroubadour Arnoud Kas, clown Benno en Chorus Line. Ook de meiden rockgroep Ladies Decision, genomineerd
voor de Cultuurstimuleringsprijs 2013 treedt op. Het bekende ensemble de Saxoholics van muziekschool Soest
tekent voor de openingsact, en PVO’s Big Band Blow verzorgt om 17.00 uur de swingende uitsmijter. De bekende
Soesterse presentatoren Jean Heijl en Lonneke Meijer zullen hier ook present zijn.
Creatieve workshops
Naast optredens zijn er diverse workshops. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hun creatieve talenten
ontdekken onder begeleiding van professionele kunstenaars. Iedereen kan aan de slag met schminken, schilderen,
beeldhouwen, textiele werkvorming en andere kunsten. De workshops worden geleid door onder meer Carola van
Daatselaar, De Hazelaar, Co Limburg, Jacqueline Pouw en IDEA. Ook de winnaar van de Cultuurstimuleringsprijs 2013

doet mee: Gert Wessels, het talent achter de legale Graffiti Art Wall in het tunneltje onder de Dalweg, gaat graffiti
workshops geven.
Soestermarkt picknick
De Soestermarkt is als partner van het ENJOY! festival aanwezig met een aantal kramen. Op de centrale
picknickplaats kunnen festivalbezoekers genieten van belegde broodjes, drankjes en hapjes. Ook de kinderijsjes
ontbreken niet. De Soestermarkt is de coöperatieve burenmarkt die bekend staat om het verse aanbod van gezonde
en ecologische producten, en die bovendien de kunst verstaat om een sfeervolle ontmoetingsplek te creëren. Sinds
een jaar staat de markt iedere zaterdagochtend op het plein bij winkelcentrum Soest-Zuid. Als voorproefje zijn er
komende zaterdagochtenden verrassingsoptredens van ENJOY! deelnemers.
Daar bij die molen op de historische Engh
De hele middag zijn bij het Rad van Cultuur mooie prijzen te winnen, zoals toegangskaartjes voor optredens,
workshops en gevulde picknickmandjes. Even losmaken uit de drukte van het evenemententerrein kan met een
huifkartocht over de historische Engh richting molen de Windhond (waar ook optredens zijn). Onderweg trakteert
historicus en verhalenverteller Hans Kruiswijk de festivalbezoeker op historische anekdotes over de Soester Engh
(ook geschikt voor kinderen!). De molen is open voor bezichtiging.
Het ENJOY! festival vindt plaats op zondagmiddag 15 juni tussen 12.00 en 18.00 uur in Soest op het
evenemententerrein de Engh (Prins Bernhardlaan / Soesterengweg / Talmalaan) en bij molen De Windhond
(Molenweg). Parkeren is gratis. Het festival is vrij toegankelijk. Voor de workshops en huifkarrit wordt een
bescheiden vergoeding gevraagd. De opening is om 12.00 uur op het evenemententerrein, waar om 17.00 uur PVO’s
Big Band Blow het festival afsluit. Twee weken voor het festival staat het volledige programma online.
Meer informatie: www.cultuurfestivalsoest.nl
Het ENJOY! festival Soest komt mede tot stand dankzij de Gemeente Soest, Rabobank Soest Baarn Eemnes,
kfHeinfonds, de Soestermarkt, drukkerij ESED, internetburo Reto en de Soester Courant.
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