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Het UIT Festival Muiden gaat door! Na veel onzekerheid is begin augustus de kogel door 
de kerk gegaan. U kunt 30 voorstellingen, concerten en andere optredens bezoeken. 
Daarnaast zijn er 10 activiteiten waarvoor u zich als deelnemer kunt opgegeven. Van 
een workshop Italiaans koken met lunch tot een creatieve workout met lunch, sporten 
en barbecue, lasergamen voor de jeugd en bingo met borrel. Alles in zomerse sfeer!

Kleinschalige evenementen zijn weer mogelijk. Na meer dan een jaar is het sociale en 
culturele leven met horten en stoten aan het normaliseren. We mogen gelukkig samen 
weer live genieten van een mooie voorstelling of optreden. Die herwonnen vrijheid vieren 
we met het eerste UIT Festival Muiden. Aan de activiteiten werken vele kunstenaars, 
creatieve ondernemers en sociale - en culturele organisaties uit Muiden mee. 

Enkele artiesten komen van buiten, zoals de internationaal vermaarde pianiste Marietta 
Petkova, die een optreden combineert met masterclasses aan jonge talenten. Pauline 
Broekema, schrijfster en voormalig verslaggever bij het NOS-journaal vertelt ontroerend 
in de voorstelling Water, land en liefdes. Deze voorstelling, met Pauline en een viertal 
musici, wordt exclusief voor het festival geproduceerd. Leoni Jansen en Carel Kraayenhof 
komen niet uit Muiden maar wel uit de polder en brengen met zijn tweeën de voorstelling 
Melancholie uit de Polder. Daarnaast veel concerten waar o.a. musici van het Koninklijk 
Concertgebouworkest en het Nederlands Blazers Ensemble aan meewerken.

Water, land en liefdes zijn de hoofdthema’s van het festival. Muiden lag vroeger aan de 
Zuiderzee, waar zeevaarders het ruime sop kozen, de vrijheid tegemoet. Voor mensen die 
op het land bleven, betekende wonen en werken in en rond Muiden leven met de poten 
in de klei. Muiden ligt laag, in de polders, waar akkerbouwers en veehouders buiten de 
stadswallen in vrijheid konden boeren. Zo leefden de mensen, met land, water en natuur 
verbonden. Muiden was ook een belangrijk knooppunt waar reizigers uit vele windstreken 
elkaar ontmoetten. Uit liefdes groeide het aantal gezinnen in het stadje. Die groei krijgt 
nu een boost. Want in de nieuwe wijk De Krijgsman staan over enkele jaren 1.300 nieuwe 
woningen. Dagelijks worden heipalen geslagen, woningen opgeleverd en baby’s geboren.

Een aantal evenementen is gratis toegankelijk. Maar vooraf aanmelden voor evenementen 
is op dit moment, vanwege de beperkingen die de overheid oplegt, nog noodzakelijk. 
Veel plezier bij het lezen van de brochure. Bestel tijdig uw kaarten via de website www.
muidencultureel.nl, want het aantal bezoekers en deelnemers per activiteit is helaas 
beperkt.  

Namens stichting Art connects People, alle partners en betrokkenen bij het festival:  
we hopen u spoedig te kunnen verwelkomen!

Albert Adams, initiatiefnemer
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evenementen  en activiteiten

Grote Kerk    20.00
voorstelling, expositie, wijnproverij
Water, land en liefdes
Pauline Broekema, verteller 
The Amsterdam Consort

Aan het water in De Krijgsman 10.30-13.00
pilates, yoga, muziek,  lunch
Pilates/yoga met live muziek
Maritza Marbus

Grote Kerk  13.30-14.50    
voorstellingen, expositie  16.00-17.20
Water, land en liefdes
Pauline Broekema, verteller
The Amsterdam Consort

Grote Kerk  19.30-20.15
inleiding
Muiden door de eeuwen
Guus Kroon

Grote Kerk  20.30
voorstelling, expositie, wijnproverij
Water, land en liefdes
Pauline Broekema, verteller 
The Amsterdam Consort

Grote Kerk  10.00-11.00
kerkdienst
Het verhaal en muziek
Christiaan Boers

Grote Kerk  14.30-15.50    
voorstellingen, expositie  16.30-17.50
Water, land en liefdes
Pauline Broekema, verteller
The Amsterdam Consort

Kazerne   13.00-14.30
spel 12 tot 18-jarigen
Lasergamen
Feestweek Versa Welzijn

Kazerne   17.00-20.00
sociaal, culinair
Bingo en borrel
Feestweek Versa Welzijn

Vrijdag  13 augustus

Zaterdag 14 augustus

Zondag 15 augustus

Liefdesbrieven uit Muiden, redding op de Zuiderzee en verhalen over het 
leven binnen de stadswallen van Muiden en in omliggende polders. Pauline 
Broekema, bekend van het NOS-journaal vertelt. De verhalen worden omarmd 
door muziek. Schilders uit Muiden exposeren tot 29 augustus in de kerk 
schilderijen gebaseerd op de thema’s. Na afloop een informele wijnproeverij.

Pilates door Maritza, oprichter van Pilates in Movement. Afsluitend Yoga 
met live fluitmuziek over het land en water. Voor wie wil daarna een 
lekkere biologische lunch. Aansluitend mogelijk de voorstelling ‘Land, 
water en liefdes’ te bezoeken.

Liefdesbrieven uit Muiden, redding op de Zuiderzee en verhalen over 
het leven binnen de stadswallen van Muiden en in omliggende polders. 
Pauline Broekema, bekend van het NOS-journaal vertelt. De verhalen 
worden omarmd door muziek uit verschillende windstreken. 

Voor de geschiedenis van Muiden moet je bij Guus Kroon zijn. Als geen 
ander vertelt hij met passie over de voorbije eeuwen in het stadje en de 
laatste ontwikkelingen. Geheimen worden ontsluierd.

Liefdesbrieven uit Muiden, redding op de Zuiderzee en verhalen over 
het leven binnen de stadswallen van Muiden en in omliggende polders. 
Pauline Broekema, bekend van het NOS-journaal vertelt. De verhalen 
worden omarmd door prachtige muziek. Na afloop een informele 
wijnproeverij.

Een dienst waarbij de voorganger tevens professioneel musicus is. Christiaan 
speelde jaren bij Govent Garden in London, het Radio Filharmonisch Orkest 
en is nog altijd actief als musicus. Er zal muziek klinken en Christiaan laat 
zich inspireren door de oude boeken en het leven van nu.

Liefdesbrieven uit Muiden, redding op de Zuiderzee en verhalen over 
het leven binnen de stadswallen van Muiden en in omliggende polders. 
Pauline Broekema, bekend van het NOS-journaal vertelt. De verhalen 
worden omarmd door toegangkelijke muziek.

In de bomvrije Kazerne, gebouwd in 1876, waren destijds de officieren 
gelegerd. Ook was er een keuken, opslag voor levensmiddelen, een 
verbandkamer en kantine. Een uitstekende plek voor 12 tot 18-jarigen 
om met moderne laserguns de spanning van een dreigende belegering 
opnieuw te beleven.

Na de eerste rondes bingo met mooie prijzen worden de deelnemers 
rond 18.00 verrast met verschillende drankjes en hapjes. Energie voor de 
volgende rondes. 

Dinsdag 17 augustus



Kazerne   17.00-20.00
sociaal, culinair
Kleurrijke lunch
Feestweek Versa Welzijn

Bij de Kazerne   12.00-16.00
sociaal-culturele markt
Uitmarkt
Versa Welzijn, lokale instellingen, initiatieven

Kerkplein  12.00-16.00
markt
Muidense markt
Lokale producenten

Grote Kerk 15.00-16.00
muziek
Orgelconcert
Koos Damman

De Koeienkade 16.00-18.00
culinair
Proeverij op de boerderij
Familie Meester 

Grote Kerk 20.00
Muziek, tango, nazit met drankjes
Melancholie uit de polder
Leoni Jansen en Carel Kraayenhof 

Locatie ntb 15.30-17.30
sport, sociaal, culinair
Sport en braaien
Feestweek Versa Welzijn i.s.m. 
sportverenigingen
 

Grote Kerk 11.30-12.15
muziek
Muzikale herinnering
Musici uit Muiden

Grote Kerk 18.30-20.00
yoga, muziek
Yoga met livemuziek
Muiden in beweging

Grote Kerk  20.30
muziek, nazit met drankjes
Bach & Meer
Musici uit Muiden

Loop gezellig in voor de lunch bij Versa Welzijn in de Kazerne. Sociale en 
culturele verbindingen gaan in dit rijksmonument hand in hand. 
De lunchgerechten komen uit verschillende culturen en worden door de 
deelnemers zelf bereid. Een rijk palet van smaken en kleuren wordt aan 
tafel geserveerd.

Wat herbergt Muiden op het vlak van sport, kunst, cultuur en sociale 
initiatieven. Meer dan u wellicht weet. Bij de kraampjes vindt u een waaier 
aan informatie over initiatieven die het leven in het stadje verrijken. 

Een kleine markt op het pleintje rond de Grote Kerk met lokale producten 
uit Muiden en directe omgeving. 

In de Grote Kerk staat het oudste orgel van het Gooi. Het is rond 1661 
gebouwd door Johannes Slegel III en in 2010 gerenoveerd. Koos is al vele 
jaren de vaste organist van de kerk en zal over het orgel en het programma 
vertellen. Alle registers worden opengetrokken. Vrije inloop!

Een kleinschalige proeverij in de Noordpolder bij de Koeienkade is 
genieten van door Quinty Meester geselecteerd kazen en streekproducten 
van de boerderij. Ook voor vegetariërs zijn er heerlijke hapjes. Wijnen en 
muziek zullen zeker niet ontbreken. 

Carel en Leoni zijn buren in de polder. Ze hebben in de loop der jaren 
een gemeenschappelijk repertoire opgebouwd dat varieert van hun 
gezamenlijke liefde voor de Ierse en Schotse muziek tot nummers van 
Randy Newman en Sting. En uiteraard ontbreekt in dit programma met 
mooie verhalen ook de Latijns-Amerikaanse folkmuziek niet.

De locatie voor de barbecue is nog geheim, maar zal niet ver van de 
sportvelden liggen. Van 15.30 tot 17.30 wordt een sportcompetitie tussen 
teams uit de wijken van Muiden gehouden (Mariahoeve, Vesting, Noord 
West, Zuid West, Krijgsman). Daarna is het tijd om samen te genieten van 
alles wat op de kooltjes van de barbecue lekker wordt. Aanmelden kan tot 
19 augustus. Voor iedereen vanaf 6 jaar. Na aanmelding ontvang je nadere 
informatie over wat, wanneer, waar en wie.

Optreden voor mensen met dementie, mantelzorgers en betrokkenen. 
Muziek activeert ons brein waardoor we makkelijker contact met anderen 
kunnen maken en samen beleven. De musici laten muziek uit vroeger 
tijden klinken en vertellen over de muziek.

Yoga met deels livemuziek in een spirituele ruimte. Daarna diverse soorten 
thee. Tot slot een concert door musici uit Muiden. Muziek die balans en 
structuur brengt.

Bach brengt meer dan muziek. Bach geeft door zijn muziek structuur en 
balans. Daardoor kan de energie weer beter stromen. In onze hectische 
tijd biedt de muziek van de oude Bach een mooie opmaat naar het nieuwe 
seizoen.

Donderdag 19 augustus

Zondag 22 augustus

Dinsdag 24 augustus

Zaterdag 21 augustus



Kinderen schilderen onder leiding van beeldend kunstenaar Jacqueline 
Snoek uit Muiden hun leukste activiteit van de zomervakantie. Een 
herinnering aan een gebeurtenis, op het land, in het water? Alleen, met 
anderen?

Het Oktet gaat op de koffie bij Versa Welzijn in de Kazerne en bij zorgcentrum  
September Muiden aan de Vecht. De musici brengen in de Kazerne een 
serenade aan de instellingen, medewerkers en cliënten van de organisaties 
die er gehuisvest zijn. In de middag zal het ensemble voor bewoners, 
mantelzorgers en medewerkers van September Muiden optreden.  

Dwalen door Muiden, langs huizen en plekken met geschiedenis. Start 
bij het Sluiswachtershuis aan de Groote Zeesluis. Na afloop een drankje, 
lekkers en een concert aan de Vecht?

Leden van het Concertgebouworkest, Nederlands Blazers Ensemble en 
jonge toptalenten brengen serenades aan Muiden. Na afloop samen met 
de musici een drankje aan de Vecht bij de Groote Zeesluis.

Voor inwoners die geschiedenis gemaakt hebben in Muiden en 
mantelzorgers brengt deze voorstelling sprookjes met muziek over 
Nederland en uit andere windstreken. Ursula Dütschler (piano, fortepiano, 
clavecimbel) en Lex Blankenstijn (verteller) nemen het publiek mee op reis. 
Vooraf bezoek aan de expositie met vakantie schilderingen van leerlingen 
van de PC Hooftschool. 

Voor kinderen en hun ouders is dit de afsluiting van de eerste schoolweek 
van het nieuwe seizoen. Als toetje is een expositie met de mooiste herinne-
ringen van de kinderen aan de zomervakantie ingericht en brengen Lex en 
Ursula een voorstelling met sprookjes uit Nederland en andere landen.

De Vecht en de Zuiderzee zijn in dit programma als de beek en de zee. 
Prachtige energieke klanken van Johann Sebastian Bach en andere 
componisten vullen de mooiste concertzaal van Muiden. Na afloop ‘meet 
and greet the artists’. 

Pilates door Maritza, oprichter van Pilates in Movement. Ga aan het 
IJsselmeer op avontuur in al die wonderlijke mogelijkheden van je lichaam 
in combinatie met je geest. Maritza begeleidt als geen ander en stelt je 
eigen mogelijkheden centraal.

Wandelen langs de Vecht en de rijke natuur ontdekken. Verhalen over 
boten, bemanningen en gebeurtenissen op deze belangrijke vaarroute 
uit het verleden zijn onlosmakelijk verbonden. Al wandelend vertelt Guus 
erover.

Vooraf thee en lekkers uit de keuken van Hoogerlust. Daarna een concert 
met een programma geïnspireerd op de natuur. Beethoven en Schubert 
staan zeker op de lessenaars.

PC Hooftschool
educatie
Land, water en vakantie schilderen
PC Hooftschool, Jacqueline Snoek

Kazerne  11.00-11.45
September Muiden  14.00-14.45
muziek
Serenades van Mozart
Het Oktet

Muiden 14.30-16.00
historische wandeling
Oude wegen in Muiden
Guus Kroon
 
Tuin van het Sluiswachtershuis 16.30-17.30
muziek 20.00-21.00
Serenades van Mozart
Het Oktet

Grote Kerk 11.00-11.45
voorstelling, expositie
Sprookjes en muziek
Versa Welzijn, artiesten uit Muiden

Grote Kerk 13.30-14.15
voorstelling, expositie
Sprookjes en vakantie
Ursula Dütschler, piano en clavecimbel; 
Lex Blankenstijn, verteller

Grote Kerk 20.00
muziek, nazit met drankjes
Bach & Meer
Musici uit Muiden

Aan het water in De Krijgsman 10.30-12.00
pilates, yoga
Pilates/yoga met live muziek
Maritza Marbus

De Vecht bij Hoogerlust    14.30-16.00
natuurwandeling
Natuur aan de Vecht
Guus Kroon

Zorgboerderij Hoogerlust  16.30-17.30
muziek
De Vecht weerklinkt
Ursula Dütschler, fortepiano; 
Bernadette Verhagen, altviool

Zaterdag 28 augustus

Vrijdag 27 augustus

Vervolg programma op achterzijde

Woensdag 25 augustus

Donderdag 26 augustus



De internationaal gelauwerde pianiste Marietta Petkova geeft aan jonge 
pianisten masterclasses.

Componisten worden geïnspireerd door onder andere de natuur, mensen, 
gebeurtenissen in hun leven. Liefde neemt vaak een bijzondere plaats in 
bij het componeren. Ook uitvoerende musici dragen soms concerten op 
aan dierbaren, vrienden of anderen. Zo ook in dit programma.

Na een warming up en ontspanningsoefeningen voor jong en oud, kinderen 
en ouders, start de creatieve ontdekkingstocht met intuïtief schilderen.  
Lekker in de openlucht. Daarna om rond 13.00 een heerlijke lunch met 
livemuziek.

Samen de lunch maken tijdens kleinschalige workshops rond eten en drin-
ken. Daarna rond 13.00 aan lange tafels genieten van de ambachtelijke ge-
rechten. Janneke Broekkamp, bewoonster van De Krijgsman, organiseert 
het event. De Meiden van de Kade, ook uit Muiden, luisteren de lunch op.
Ze zingen over het Italiaanse La dolce vita, het Hollandse open water, 
zeelieden, verre havens en liefdes.

Grote Kerk 14.30-17.30
muziek
Masterclasses piano
Jonge talenten, Marietta Petkova, piano

Grote Kerk 20.00
muziek
Piano recital: Zielen in muziek
Marietta Petkova, piano 

Buiten in De Krijgsman 10.30-14.30
workout, lunch
Creatieve workout
Jacqueline Snoek

Buiten in De Krijgsman 10.30-14.30
lunch, muziek
Zwoele zomer lunch met muziek
JANN events en Meiden van de kade

Zaterdag 28 augustus

Zondag 29 augustus

Onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de actuele informatie op www.muidencultureel.nl





Partners

Grote Kerk www.grotekerkmuiden.nl
Versa Welzijn www.versawelzijn.nl
JANN events  www.jannevents.nl
De Koeienkade www.dekoeienkade.nl
Comité Openbare Feesten www.cofmuiden.nl
Muiden in beweging www.muideninbeweging.com
Zorgboerderij Hoogerlust www.hoogerlust.nl
September Muiden www.wonenbijseptember.nl
Pilates in Movement www.pilatesinmovement.nl
PC Hooftschool www.vinkenbaan.nl
Jacqueline Snoek www.jacquelinesnoek.nl
Kunst Collectief Muiden Muiderberg www.kunstcollectiefmuiden-muiderberg.nl
Meiden van de Kade www.demeidenvandekade.nl
The Amsterdam Consort
Het Oktet
Ursula Dütschler en Lex Blankenstijn www.ursuladutschler.nl
Koos Damman
Marietta Petkova www.mariettapetkova.rocks
Guus Kroon www.rondleidingeninmuiden.nl

Initiatiefnemer
Art connects People   www.artconnectspeople.com

Algemene   informatie 
Online informatie en kaarten bestellen

www.muidencultureel.nl
 
Alle up-to-date informatie over het 
festival is online te vinden, evenals de 
laatste informatie over de Covid-19 
maatregelen voor publiek en deelne-
mers. Wijzigingen en toevoegingen van 
nieuwe evenementen zijn ook online 
te vinden. Deze brochure vervangt de 
brochure die eind juni huis aan huis in 
Muiden verspreid is.

Op de website www.muidencultureel.nl 
is niet alleen informatie over het festival 
te vinden maar in de loop van augustus 
ook over allerlei sociaal-culturele activi-
teiten en organisaties in Muiden.

Vragen? info@muidencultureel.nl
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