
Locaties muziek en dichtkunst

Kazematten 
Vischpoort

Vischpoort
Vischpoortstraat

De Groene 
Kruidhof
Ellestraat 52

Rokerij 
Frank van Triest
Rozemarijnsteeg
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Gerben Dirven zoekt in zijn tekeningen naar 
schoonheid, net zoals die hij in de natuur en muziek 
aantreft. Zodoende bevindt zijn werk zich midden 
tussen figuratie en abstractie.
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Gruithuis
Kromme Steeg

Marieke Steenhorst maakt textielwerk, transpa-
rant, gelaagd, met veel details en intensief gestikt.

Martha Veldthuis ‘Ik probeer de overdracht van 
gevoelens zoals agressie, blijdschap, verlegenheid, 
angst, eenzaamheid en arrogantie in mijn werk tot 
uitdrukking te brengen.’

Laura Hoek toont haar werk ‘Tweelingzielen’. Twee 
in zichzelf gekeerde beelden. Door de spiegeling in 
het water wordt het gevoel van sereniteit versterkt 
en krijgt het zijn plaats in de omgeving.

Dagvier
Havenkade 42

Vestingvalcafé
Zuiderwalstraat 

21

Frank Biemans beschouwt het als zijn uitdaging om 
glas als materiaal te ontdoen van zijn ‘schone of 
gelikte’ imago en met behulp van ruige mallen de 
zeggingskracht van zijn beelden te versterken.

Lötters
Edelstenen

Vestingvalcafé
Centrale post voor iedereen. 
Wees welkom.
Ingang Zuiderwalstraat.
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k u n s t   c u l t u u r   e r f g o e d

o n t d e k  e n  b e l e e f  
u i t e e n l o p e n d e  k u n s t v o r m e n

o p  t i e n t a l l e n  l o c a t i e s
i n  v e s t i n g s t a d  e l b u r g

k u n s t e v e n e m e n t  2 5  m e i  t / m  3  j u n i
1 0 - 1 7  u u r

z o n d a g  g e s l o t e n
m a a n d a g  1 4  -  1 7  u u r

Kenmerkend voor het werk van Tineke Smith is het 
combineren van verschillende materialen, zoals 
rubber, glas, hout, staal en gelatine. Het werk van 
Tineke Smith is te zien in de Vischpoort en blijft ook 
na Vestingval te bezichtigen.

Het uitgangspunt van Yvonne Halfens is de 
menselijke figuur, die zij gebruikt om aspecten van 
het menselijke bestaan te onderzoeken.

Rokerij 
Frank van Triest
Rozemarijnsteeg
26

14

Gracht bij
Vischpoort

18

Scholenproject met bewoners Nieuwe Feithenhof: 
verwerken afval producten tot kunstwerk. Wordt 
tentoongesteld bij Nieuwe Feithenhof, Nunspe-
tereweg. 

r

Ingo Maurer ontwerpt en produceert verlichting 
sinds meer dan 40 jaar. Artistieke expressie en 
functionele elegantie smelten hierbij samen.

Zeilenproject met steun van De Royal Talens 
Foundation. Thema Aarde, Lucht, Water en Vuur van 
Marlies van der Veer/Lambert Frankens H4 en A4. 
De Royal Talens Foundation steunt en ontwikkelt 
projecten die mensen aanzetten tot tekenen en 
schilderen. Never stop Drawing and Painting!

Omgeving
Touwslagerij 
Deetman
en Noorderwal

Botterwerf
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Nieuwe Feithenhof
Nunspeterweg
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VVV Elburg



A

2 Kloostertuin van
Museum Elburg
Zuiderwalstraat

Muurhuisje 1 
Zuiderwalstraat 8

Museum Sjoel 
Elburg (etalages)
Graaf Hendrik-
steeg

In de tuin 
(bij Theekoepeltje) 
van fam. Koning
Zuiderkerkstraat

Martien van der Knijff bespeelt diverse carillons 
en is gespecialiseerd in het maken van 
melodieën.

Muziekschool 'De Spelerij’ 
Verschillende combo’s van ‘De Spelerij’ 
treden op tijdens de afsluiting van 
Vestingval 2017.
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In de etalages van het museum zijn textiele werken 
van Flox den Hartog Jager te zien uit de serie 
Apocalyps, geïnspireerd op illustraties van de 
Spaanse monnik Beatus.

In de beeldentuin bij de Theekoepel laat Heleen van 
Nieuwland krachtige beelden zien met de thema’s 
vrouwelijkheid en zwangerschap.

In het Muurhuisje toont Heleen van Nieuwland een 
aantal intieme beelden en reliëfs die aansluiten bij 
de geschiedenis van het huisje. Dromen, leven, 
zwangerschap, pijn en overgave.

Het Bassano Quartet speelt een prachtig 
concertprogramma met voornamelijk Spaanse 
muziek uit de 14de tot vroeg 17de eeuw, van 
vrolijk tot haast meditatief van aard. Vooraf-
gaand aan het concert geeft het Bassano 
Quartet een demonstratie op kopieën van 
historische instrumenten.

Met zijn rationele ontwerpen maakt beeldend 
kunstenaar Han Lammers een vertaalslag van 
wiskundige vergelijkingen naar tastbare driedimen-
sionale beelden, veelal uitgevoerd in zink.

‘Het Zoute Goud. Elburg en de Hanze’ is een 
bijzondere theaterbelevenis vol muziek, spanning, 
romantiek en humor, gebaseerd op het roemruchte 
Hanzeverleden van Elburg. 
Speeldata: 2,3,9 en 10 juni, aanvang 20.00 uur
Locatie: Botterwerf, Havenkade, Elburg
Kaartjes via: www.stichting8081.nl of aan de deur.

Jurian Lipke speelt op het orgel in de concert-
zaal van het orgelmuseum. De toegang is gratis 
via de achteringang aan de Hondegatsteeg. Bij 
de uitgang is er een collecte t.b.v. het onderhoud 
van de orgels in het museum.

Smederijmuseum
De Hoefhamer
Smedestraat 22

Lijstenmakerij 
Pool
Bloemstraat 28

Oude Feithenhof, 
binnen en buiten
Ledige Stede 6

Henrie Vogel karakteriseert zijn eigen werk als 
gemengde media op doek. In het getoonde werk 
gaat het om de uitgestelde beeldvorming.

9

Welkom. U gaat genieten of geniet al van Vestingval Elburg 2017. 
Om een volgende editie mogelijk te maken vragen wij u Vestingval te steunen met een vrijwillige 
bijdrage van € 2,00 per persoon. Voor uw donatie kunt u op iedere locatie terecht. 

11:30, 14:15 en 16:15 uur
13 - 14 en 15 - 16 uur  

Celliste Hanneke Rouw speelt, begeleid op piano 
door Anouk de Jong, werken van Mendelssohn’s  
Cello Sonate 2 en Beethoven’s, variaties op ‘See 
the conqu’ring hero comes’. 

A Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6

Susterenkoor ‘St. Agnes’, gekleed in habijten, 
zingt een aantal liederen dat passen bij de sfeer 
van de kapel, onder andere in het Latijn.
In de middeleeuwen woonden en werkten de 
susters in het Agnietenklooster.

11 Kazemat 
Goorpoort
Beekstraat

Rondleiding privécollectie:  werk van (inter-) 
nationaal vermaarde kunstenaars. Verzamelen 
bij VVV Elburg.

Jufferenstraat 17, 
voorkamer van
fam. Boersma

8

Adrie van Zalk is een multimedia kunstenaar. Zijn 
werk was te zien op diverse TV-stations; in 
Nederland o.a. op het Nederlands Film Festival.

Pim Kleinveld is autodidact. Zijn onderwerp tijdens 
Vestingval is Elburg; mijn prachtige stad. Een feest. 
Mijn inspiratiebronnen zijn Vincent van Gogh en 
David Hockney.

De objecten van Ria Pastoor zijn handgevormd. De 
witte aardewerk klei is de juiste ondergrond om de 
mooie aardse kleur van de pure oxiden te laten zien.

Else Ringnalda exposeert in de Kloostertuin van 
Museum Elburg. Haar werk blijft ook na Vestingval 
in de Kloostertuin. Tot half oktober kunt u er nog 
van genieten.

De sfeervolle beelden van Milian van Stokkum 
bevatten een eigen symboliek en tonen een intieme 
en verstilde wereld.

1

Vestingvalcafé
Zuiderwalstraat 
(ingang 
Kloostertuin)

1

Beestjes maken waarvan niemand nog wist dat ze 
bestaan. Dat kan jij ook! Ingrid van der Krol helpt je 
een handje op weg, zij heeft vast een beestje 
gemaakt. Koop in het Vestingvalcafé voor € 1,00 een 
ansichtkaart (met postzegel) en maak je eigen 
fantasiebeestje. Geschikt voor kleine maar ook voor 
grote kunstenaars!
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Dichtkunst & Patricia Swart - Ewoud Gosker
Cultuurkust - Verborgen talent

Optreden van Stads- en andere Dijkdichters.
Ewoud Gosker (stadsdichter Elburg), Ilja Alberts 
(Kampen), Willem van Dijk en Hans Lambrechts 
(oud-stadsdichters Elburg),  Wietse Hummel 
(Harderwijk), Jack W. Bedeker (Den Helder). 

Ernst van der Sloot zingt gedichten op ma. 29 
mei uit zijn nieuwe album ‘Vooruit verlangen’. 

Patricia Swart (saxofoon) muzikale omlijsting 
tijdens dichtkunst.11:30, 14:00 en 15:30 uur

15:00 tot 16:00 uur
Dichtkunst - Ewoud Gosker
Carillon - Martien van der Knijff

Dichtkunst & Patricia Swart - Div. Stadsdichters
Hanneke Rouw en Anouk de Jong - Cello en piano
Jurjan Lipke - Gert Boonorgel

11:30, 14:00 en 15:30 uur
14:30 en 16:00 uur
16:00 tot 16:45 uur

14:00 en 15:30 uurDichtkunst met muziek - Ernst van der Sloot (live)

Dichtkunst & Patricia Swart - Dijkdichters
Carillon - Martien van der Knijff

Dichtkunst & Patricia Swart - Dijkdichters
Rondleiding langs privécollectie

Dichtkunst - Stadsdichters
Rondleiding langs privécollectie
Dichtkunst - Stadsdichters
Carillon - Martien van der Knijff
Mini Musical Oliver Twist - Jeugdtheater

Dichtkunst & Patricia Swart - Stadsdichters 
Dichtkunst & Patricia Swart - Stadsdichters 
Susterenkoor ‘St. Agnes’

Demonstratie grote blokfluiten - Bassano Quartet 
Concert, Bassano Quartet, entrée € 17,50 / € 10,00
Concert, Muziekschool 'De Spelerij'

11:30, 14:00 en 15:30 uur
10:00 tot 11:00 uur

11:30, 14:00 en 15:30 uur
14:00 en 15:30 uur

11:30 en 14:00 uur
14:00 en 15:30 uur
15:30 uur 
15:00 tot 16:00 uur
15:00, 15:30 en16:00 uur

11:30 uur
14:00 en 15:30 uur
11:00 en 11:30 uur

14:00 tot 14:45 uur
15:30 uur
v.a. 17:00 uur

A Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Sint Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1

A Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Muziekkamer Fam. Hutten, Beekstraat 38
Boonzaal, Orgelmuseum, Hondegatsteeg

A Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6

A Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Sint Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1

A Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Verzamelpunt  VVV Elburg, Jufferenstraat 8

Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Verzamelpunt  VVV Elburg, Jufferenstraat 8
Refter Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Sint Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1
Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6

Refter Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6

Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Kapel Museum Elburg, Jufferenstraat 6
Kloostertuin Museum Elburg, ingang 
Zuiderwalstraat
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De Zwaluwenburg Zomerexpositie 2017, met werken 
van Syrische, Irakese en Nederlandse kunstenaars in 
olie- en acrylverf, fotografie, glas en keramiek.
Za-zo 14:00-17:00 uur of na afspraak: tel. 0525-681932, 
website: www.zwaluw4.wix.com/zwaluwenburg
Entree € 1,50.

Buiten Vestingvalse activiteiten

Charity van der Meer raakt geïnspireerd door 
materialen, kleuren en de mogelijkheden die de 
natuur biedt. De natuur is haar creatieve ‘vriend’ en 
inspiratie voor haar collecties.

Muurhuisje 2
Zuiderwalstraat 10

natuur biedt. De natuur is haar creatieve ‘vriend’ en 

4

Teunis van de Kamp probeert humor aan zijn ringen 
toe te voegen. ‘Voor mij is het belangrijker dat 
mensen meer vertederd zijn dan dat zij onder de 
indruk zijn van goud of dure stenen.’

Museum Sjoel 
Elburg (binnen)
Graaf Hendrik-
steeg

6

7
Theekoepeltje) 
van fam. Koning
Zuiderkerkstraat

Een mini-musical over Oliver Twist met zang, 
dans en spel opgevoerd door leerlingen van 
PCBS de Wildemaet in samenwerking met 
Stichting Jeugdtheater Ventura in Kampen.

Verborgen talent met muziek uit o.a. de musical 
Fame. Na een strenge sellectie worden tien 
nieuwe studenten toegelaten tot de Hoge School 
voor de Kunsten. De concurentie is groot. Gaat 
het ze lukken?

Vestingvalcafé 
of Refter
Zuiderwalstraat 
(ingang 
kloostertuin)
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Laura Hoek toont hier haar werken op papier. 
Startpunt is figuratie van mens en dier. Beweging 
en expressie zijn terugkerende thema’s.

Museum Sjoel 
Elburg (etalages)
Graaf Hendrik-
steeg

5

Yvonne Halfens  
Animatiefilm in klei.

13 Gruithuis
Kromme Steeg


