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Een zonnig weekendarrangement

Kom genieten van een Cultuurweekend bij Akoesticum! We bieden een weekendarrangement 
voor €370,- all-in voor 2 personen (€240,- als je alleen komt).

Hierin is inbegrepen:
• Twee overnachtingen op basis van halfpension (overnachting en ontbijt)
• Historische wandeling en theaterdiner met Veluwse gerechten in de buitenlucht op 

vrijdagavond
• Culturele workshop op zaterdagochtend

Het weekendarrangement is beschikbaar voor
• 1-3 juli 2022
• 8-10 juli 2022
• 15-17 juli 2022
• 22-24 juli 2022

Vrijdagavond bij Akoesticum

1 juli 2022 - Waar ik mijn hart aan ophang | 
Theater de Plaats | theater
Vier acteurs en een koor pogen in het 
gedachtegoed van Helene Kröller-Müller 
een ode te brengen aan de kunst. Een 
voorstelling over een bijzondere vrouw die 
liever tegen haar schilderijen praatte dan 
tegen mensen van vlees en bloed. Over hoge 
verwachtingen en grote teleurstellingen. 
Over op zoek zijn naar houvast, om iets te 
hebben wat het waard is om voor te leven. 
Over alleen zijn. En alleen sterven. 

De opvoering van het stuk bij Akoesticum is 
heel bijzonder, aangezien er plannen zijn om 
in de toekomst een Helene Kröller-Müller experience in de Frisokazerne te openen.

8 juli 2022 - Maartje & Kine | Concert in huiskamersetting | Muziektheater
Maartje & Kine zijn een begrip binnen de cabaretwereld met optredens bij Oerol, Lowlands, 
DWDD, Podium Witteman, Concert at Sea, Uitmarkt, Zwarte Cross en Top 2000 agogo. Je kunt 
ze kennen van hun dagelijkse odes bij Opium op Oerol of hun maandelijkse muzikale bijdrages 
over het nieuws bij Giel Beelen en bij Gijs 2.0 op Radio 2. 
Naar aanleiding van de coronaperiode ontwikkelden zij een intieme voorstelling speciaal in 
huiskamersetting.

15 juli 2022 - Tineke Rooseboom, Larissa Verhoeff, 24Dance | De lange lome zomeravond | 
Lokaal talent, multidisciplinair
De lange, lome zomeravond lonkt met prachtige relaxte muziek, van modern tot klassiek, 
warme woorden en de dans van de zon. In dit speciale programma, samengesteld door sopraan 
Tineke Roseboom, komen verschillende kunstvormen als muziek, dans en poëzie samen en gaan 
artiesten bijzondere samenwerkingen aan. Allemaal om de zomer te eren.

Larissa Verhoeff, poëzie
Kimberly Tummers, dans
Erik Onnink, piano 
Tineke Roseboom, zang

22 juli 2022 - MINKA| concert 
Tintelfrisse Nederlandstalige electropop met een vrolijke rock’n roll vibe. All in. MINKA verwacht 
maar één ding van je: totale overgave aan de muziek. Dansen, tunnelvisie, verliefdheid, alles is 
welkom. De Deventerse zangeres weet je te overtuigen met eerlijke teksten en een verslavende 
cocktail van electro & analoge muziek. Gewapend met gitaar en knallende beats daagt ze je uit 
om buiten de gebaande paden te denken. Vergeet je werk, de wereld, laat maar los. Dans alsof 
er niemand kijkt. MINKA speelt 2 sets.

Historische wandeling door Platform Militaire Historie Ede
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel de rijke, militaire historie van Ede te 
documenteren en toegankelijk te houden. Op de kazerneterreinen staat een unieke verzameling 
van 32 monumentale gebouwen, die samen het militaire verhaal van Ede vertellen. Het Platform 
Militaire Historie Ede verzorgt voor elk optreden van Tussenstation een rondleiding over de 
omliggende voormalige terreinen van Defensie.
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Workshops in samenwerking met Huismuziek
Zaterdag van 10.30-12.30 uur met een korte pauze

Let op! Elke deelnemer kan op zaterdagochtend deelnemen aan één workshop. 

Workshop songwriting, een introductie o.l.v. Remco Jacobs
Heb je altijd al een lied willen schrijven voor iemand die je dierbaar is of voor een speciale 
gelegenheid? Of wil je zomaar dat ene deuntje uitwerken waar je al jaren mee rondloopt? In 
deze workshop maak je kennis met songwriting. We kijken o.a. naar poëzie, structuur van het 
lied (akkoorden, couplet, refrein etc.), arrangement en performance. Het doel is met elkaar een 
mooi lied te maken, waarbij er ook tijd is om in te gaan op individuele wensen en ideeën.
Remco Jacobs is componist en singer-songwriter en werkt onder de naam Kinsmit.

Expressief tekenen en schilderen, een introductie o.l.v. Juliana Hahn
Wil je tekenen en schilderen op een expressieve en leuke manier verkennen? Wil je kunst 
gebruiken om contact te maken met jezelf en anderen? Wil je leren hoe je naar de wereld om 
je heen kunt kijken met de ogen van een kunstenaar? In deze intuïtieve kunstworkshop werken 
we met oefeningen die je aanmoedigen om buiten de gebaande paden te denken. Met kleuren 
en vormen als expressiemiddel ga je op zoek naar manieren om je eigen stijl te creëren. Er 
zullen ook oefeningen zijn om samen te werken, zodat we geïnspireerd raken door met elkaar in 
contact te komen. Juliana Hahn is naast pianist en violist werkzaam als beeldend kunstenaar.

Workshop drama en improvisatie, een introductie o.l.v. Nora Kelly Lester
Heb je altijd al zin gehad om toneel te spelen? In deze dramaworkshop gaan we creatieve 
expressie door middel van spel en improvisatie verkennen. We gaan direct aan de slag met 
spellen en ensembleoefeningen. De workshop is open voor iedereen die van drama houdt. 
Ervaring is niet nodig. We werken toe naar een mooie eindimprovisatie. Kom en speel!
Nora is een performer en theatermaker uit Ierland met een achtergrond in klassieke, 
hedendaagse en clowntheater. Voertaal Engels.

Programma (indicatie)

Vrijdag 
15:00 uur Aankomst en inchecken
16:00 uur Optioneel: bijwonen van try-outs van het 

project ‘Windows of Opportunity’
17:00 Historische wandeling over kazerneterrei-

nen met gids van Platform Militaire Historie 
Ede

18:30 - 22:00 uur Theaterdiner in de binnentuin van Akoesti-
cum (bij slecht weer binnen in Auditorium)

Zaterdag
v.a. 08:00 - 10:00 uur Ontbijt
10:00 - 12:00 uur Eén workshop naar keuze
12:30 - Lunch of lunchpakket beschikbaar

’s Avonds géén diner voorzien. Daarvoor 
verwijzen we graag naar restaurants in de 
omgeving

Zondag
v.a. 08:00  - 10:00 uur Ontbijt
10:00 uur Uitchecken
Opmerkingen
Basis Halfpension, dwz overnachting met ontbijt

Lunch/ diner Op vrijdag is diner onderdeel van het 
programma

Workshop Inbegrepen in het arrangement. Onder 
voorbehoud van voldoende deelname

* Op cultureel gebied is er veel te beleven in de nabije omgeving, zoals het Kröller-Müller 
Museum in Otterlo, het Openluchtmuseum in Arnhem en talloze lokale bezienswaardigheden. 
Bekijk voor inspiratie zeker ook even de Uitagenda van Visit Veluwe. Deze vindt u op de 
webpagina: www.visitveluwe.nl/evenementen.



Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2D-42 | 6717 JC Ede | 0318 304 349

www.akoesticum.org | boekingen@akoesticum.org

Dit Cultuurweekend is een 
samenwerking tussen 


