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Het is weer tijd voor het gezelligste festival van Houten: 
Gluren bij de Buren! 
Deze vijftiende editie zijn er 43 artiesten in Houten en omgeving 
te zien! Theatertalent van de Utrechtse Lichting komt met 
voorstellingen die je raken, zoals B A N G en Totale Treurnis. 
Daarnaast is er dit jaar veel muziek te horen in huiskamers. Van 
singer-songwriters zoals Melanie Ryen en NOEK tot klassieke 
muziek met Wick en Arjen. Van improvisatie met Herbert & Japee 
tot coverbands met hits uit alle hoeken van de muziek. En natuurlijk 
is er veel talent uit Houten dat van zich laat horen. Aanstormend 
theatertalent van de voorstelling Freedom speelt, na een succesvolle 
eerste vertoning op Loeren, nu ook op Gluren!

Fiets naar je vriend(in), collega of kennis die een prachtig optreden 
gaat geven. Of bel aan bij je buren, want daar is het vanmiddag te 
doen. Sla de huizen buiten de Rondweg zeker niet over, ook die zijn 
de moeite waard om in te gluren! 

Het festival wordt op 2 oktober 2022 om 12.30 uur geopend in de 
‘Centrale Huiskamer’ op het Plein door de wethouder van cultuur 
Ria Frowijn van de gemeente Houten. Daarna is het de beurt aan de 
jonge danstalenten van Stardance om ons te laten dansen door de 
straten. 

Vervolgens kan jong en oud zich in de Centrale Huiskamer de hele 
middag vermaken op de minigolfbaan, snackbar spelen bij Hout 
Frituur of zelf op zoek naar Verse vis! Stippel daarna een mooie 
vervolg route uit langs de huiskamers.

Aangezien er zo veel te kiezen valt, is er een speciale legenda 
gemaakt met diverse symbolen. Zo weet je wat je qua genre kunt 
verwachten en verdwaal je minder snel in het ruime aanbod. Onze 
tip: ga op bezoek in buurten waar je nog nooit bent geweest. Om 
te helpen met het overzicht is verderop in dit boekje ruimte om je 
eigen samengestelde programma op te schrijven.

Samen met alle huiskamer eigenaren en artiesten wensen we je veel 
plezier bij Gluren bij de Buren!

Danique Carmen Kivit en Marleen Lansink 
Aan de Slinger 
www.glurenbijdeburenhouten.nl

PLEIN
1  Stardance �  �  �    �

Swingend, energiek, enthousi-
ast, kundig, sfeer en stralend! 
Wie bij Stardance komt gluren, 
ziet al snel 1 van de boven-
staande kenmerken lang-
skomen. Want dit is waar 

Stardance studio’s al bijna 25 jaar voor staat. Het is 
een diverse dansstudio, waar we met passie, 
kunde en vooral plezier lesgeven aan iedereen van 
2,5 jaar tot 65+!
12:30

3  Ro-Enzo Minigolf �  
Verwacht geen standaard holes 
zoals we die kennen van de vaak 
troosteloze minigolfbanen op 
de camping of het betere pan-
nenkoekenrestaurant. Kom dit 
jaar lekker een balletje slaan op 

het plein bij de Minigolfbaan van Ro-Enzo. 5 kleur-
rijke banen, en 5 mogelijkheden om te laten zien 
dat jij hier echt de aller-allerbeste in bent. Kom le-
kker langs en sla je slag!
13:00-18:00

4  Hout Frituur �  
Eindelijk je eigen frietjes 
bakken! Bij Hout Frituur kan je 
heerlijk spelen met houten friet 
en andere handgemaakte 
snacks. Pak uit de vitrine wat je 
wilt frituren en gooi met een 

grote schep de frietjes en snacks in je frituurmand. 
Schep een grote portie friet op voor je familie of 
andere klanten van deze speelse houten snack-
bar. Met de frieten kun je trouwens ook hele mooie 
friettorens bouwen! Kom je ook?
13:00-18:00

5  Verse Vis! �  
Bij Verse Vis! vind je vissen in 
alle soorten en maten. Grote 
vissen, kleine vissen, platte vis-
sen, langwerpige vissen, lichte 
en zware vissen. Kom je ze bij 
ons vangen? En als je een vis te 

pakken hebt kan je hem zelf wegen, schoonmaken 
en in de juiste bak doen. Net als een echte visser! 
Voor kinderen van 0-4 jaar.
13:00-18:00

6  De Aan de Slinger Keet
De Aan de Slinger Keet is aan-
wezig met heerlijke koffie, thee 
en andere drankjes. Neem 
pauze om te kijken welke artiest 
je als volgende gaat bezoeken. 
En als je weer gaat wandelen, 

pak een lekker stuk taart van Deksels Lekker mee 
op je reis naar de volgende huiskamer!
12:30-18:00

7  Yalla Yalla �  �    �
Kubus Kubus Kubus

Spelenderwijs ontdekt de 
kubusman de magische, 
kleurloze wereld waarin 
hij terecht is gekomen. En 
dat niet alleen, hij laat 
hem tot leven komen! Het 

regent plotseling binnen, er verschijnen 
houten poppetjes uit blokken en zijn arm 
kan arm ineens héél lang worden.
Kubus kubus kubus is een voorstelling met 
humor over ontdekken, nieuwe ervaringen 
opdoen en vriendschap sluiten. Vanaf 3+.
13:30 & 15:00 / Duur: 40 minuten



OUDE DORP
8  Melanie Ryan �  

Melanie Ryan’s Muzikale Country 
Wereld

Singer-songwriter Melanie Ryan, 
bekend van het televisieprogram-
ma We Want More, geeft u een kijkje 
in haar wereld van Country muziek. 
Er komen ook covers en meezingers 
van klassiekers voorbij. Zing, dans 

en lach gezellig mee!
Tapperij de Zwijger opent de deur op Plein 21.
13:30 & 14:30 & 15:30

10 Lady Wednesday �  �  �
Zes dames, zes stemmen, een man, 
een piano. Samen hebben zij een 
missie: het delen van hun liefde en 
plezier voor muziek. En dat voel je. 
Met muziek wordt alles levend. 
 

Marijke Gaastra en Ruth Prakke openen de 
deur op Lobbendijk 5.
14:00 & 15:30

11 Merel en Julia �  �  �
Deze twee meiden treden sinds hun 
studie op het conservatorium regel-
matig samen op, dit is dan ook hun 
vierde keer Gluren bij de Buren in 
Houten. Ze zingen en spelen liedjes 
uit de kleinkunst, pop en jazz waar-

bij ze zich op verschillende instrumenten begeleiden. 
Met hun aanstekelijke enthousiasme voor muziek en 
gezelligheid wordt dit zeker een leuke middag!
Herman en Nelleke openen de deur op Prinses 
Marijkeweg 19.
14:30 & 16:00 & 17:30

12 Jenneke & Sanne �  �  �
Nederlandstalig kleinkunst duo. 
Tweestemmig gezongen liedjes be-
geleid met gitaar en piano. Een pro-
gramma met luisterliedjes die je 
raken, met een lach en een traan. 
Met eigen versies van nummers van 

o.a. Bløf, Yentl en de Boer, Brigitte Kaandorp en eigen 
werk.
Nanne, Willem, Quinten & Reza openen de 
deur op Prins Willem-Alexanderweg 9.
13:30 & 14:30 & 16:00

13 Virtuose �  �
Wie wil er nu niet even lekker ont-
spannen bij heerlijke cover liedjes in 
een eigen jasje! De bandleden van 
Virtuose spelen verschillende pop- 
en rocknummers en zingen daarbij 
meerstemmig, ondersteund door 

twee gitaren en een saxofoon. Omdat ze niet versterkt 
spelen, is de huiskamer de ideale locatie om de in-
tieme sfeer van de liedjes over te brengen.
Familie de Wit opent de deur op Speenkruid-
hof 9.
14:00 & 15:00 & 16:30

14 Noortje van Steenis �  �
Kruimels in mijn bed

In haar kleinkunstprogramma 
“Kruimels in mijn bed” verbindt 
Noortje persoonlijke liedjes met on-
gemakkelijke observaties. U krijgt 
een inkijkje in een stuiterend en niet 
te stuiten brein. Eén coming-of-age 

met drie bakjes liefde, een schepje ongemak en een 
halve liter gebrek. De tijd dringt, dus laten we even sa-
men keihard ontspannen. 
Rolof, Marte, Rifka, Janne en Zelda openen de 
deur op Akkerwindehof 14.
15:00 & 16:00 & 17:00

15 Bovenste Knoopje Open 
�  �    �
Liftmuziek

In Liftmuziek brengt Bovenste 
Knoopje Open een ode aan intimi-
teit met de ander, de natuur en ons-
zelf. Al eerder liften ze, in hun gelijk-
namige podcast reeks, mee op de 
gedachten en verhalen van schrij-

vers, theatermakers en persoonlijke bekenden. Elk in-
terview was bron voor een nieuw lied.
Nu brengt Bovenste Knoopje Open de muziek en ver-
halen naar het podium. Een intieme kleinkunstvoor-
stelling, met prachtige Nederlandstalige muziek, die 
je zowel breed doet glimlachen als je neus op de pijn-
lijke feiten drukt.
De Droomcirkel opent. (Het plein voor Theater 
aan de Slinger.)
14:00 & 15:30 & 17:00

16 Jacqueline Edeling �
Tijdens dit verrassende en originele 
concert toont Jacqueline Edeling al 
haar verschillende en zeer bijzon-
dere balginstrumenten aan het 
publiek. Ze vertelt op ludieke wijze 
over de land en herkomst van de 

muziek die zij zo liefheeft. Zowel de bandoneon, con-
certina, diverse harmonica’s en de accordeon komen 
in haar show aan bod. 
Nice Noise Sound Studio opent de deur op 
Friezenpoort 80.
14:30 & 16:00 & 17:30

17  Flora & Nicole �  �  �
Met onze Chansons Néerlandaises 
nemen wij, Flora (zang) en Nicole 
(accordeon), u mee naar een gezel-
lig café. Met haar mooie warme 
stem zingt Flora bekende liedjes in 
het Frans en Nederlands. Nicole 

zorgt met haar accordeon voor die specifieke Franse 
sfeer.
Paul en Flore openen de deur op Dukaatslag 58.
15:00 & 16:30 & 17:30

18 Uptown Nieuwegein �  �
Een 8-persoons coverband met een 
breed repertoire van pop-, rock- en 
soulhits vanaf de sixties tot nu. 
Meezingen of neuriën is gegaran-
deerd. Wellicht ook een dansje?  

Paula Koppers opent de deur op Loerikseweg 
52a.
13:30 & 15:30 & 17:00

19 The Woodz �  �
“This ain’t no disco. It ain’t no coun-
try club either. This is... Houten” The 
Woodz tovert bekende hits om tot 
funky songs. Muzikanten uit 
Massachusetts, Italië, Houten, 
Doorn, Brabant en Limburg spelen 

Peter Gabriel, Sheryl Crow, Black Crowes, Bee Gees en 
Stevie Wonder. “Cause all we wanna do is have some 
fun before we die.” 
Rya Mantel opent de deur op Pr. W. Alexander-
weg 27.
13:00 & 14:30 & 16:30

NOORD
20 Wick Gispen en  
Arjen Bezemer �  �

Pianisten Arjen Bezemer en Wick 
Gispen spelen voor u quatre-mains 
van Beethoven en Brahms. 
Daarnaast zingt Wick met zijn moo-
ie baritonstem, daarbij begeleid 
door Arjen, een selectie van lieder-

en uit de Liederkreis van Robert Schumann.
Mirna Pit opent de deur op Pelgrimsborch 13.
13:30 & 14:30 & 15:30

21 Guy van Beek �
Guy van Beek is pianist, componist 
en docent piano & keyboard Lichte 
Muziek aan het Houtens Muziek 
Collectief. Hij speelt eigen composi-
ties én improviseert op werk van de 
Parijse componist/pianist Thomas 

Enhco. Lyrisch en vrij pianospel in het grijsblauw tus-
sen jazz en klassiek
Leen en Ineke openen de deur op Valkeniers-
borch 5.
15:00 & 16:00 & 17:00

22 Mark Werkman �  �
Nederlandstalige luisterliedjes. 
Verhalen over de ietwat onge-
makkelijke kant van het leven. 
‘Omdat niet iedereen een blije, 
lachende, reizende Instagrammer 
is.' Daarnaast geeft Mark je ook een 

kijkje in het leven van Josefien. Ex soap-ster. Getrouwd 
met De Schrijver en in het bezit van een fijn leven.
Marja, directeur van Stichting The Work-Shop 
opent de deur op Spoorhaag 101.
13:30 & 14:30
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Artiesten



23 Noi Due �  �  �
Noi Due is een duo, bestaande uit 
zangeres Barbara en Diederick op 
akoestische gitaar. Sinds medio 
2014 vormen zij Noi Due, hetgeen 
Italiaans is voor Wij Tweeën. Door 
de diversiteit in hun muzikale 

voorkeur dagen zij elkaar uit om uit de eigen com-
fortzone te stappen. 
Marja, directeur van Stichting The Work-Shop 
opent de deur op Spoorhaag 101.
15:30 & 16:30

24 Reinder Bosman �  �  �  �
Reinder is in het dagelijks leven le-
raar biologie. In zijn vrije tijd speelt 
hij op gitaar of gitaarbanjo liedjes 
uit de wereld van de indie folk en de 
kleinkunst. Over de grote of kleine 
emoties in het leven, soms Engels, 

soms Nederlands, soms zelf vertaald.
Johan en Patrick van De Groeverij openen de 
deur op Achterom 20.
13:00 & 14:00

25 Raising Hats �  �  �
Raising Hats is een akoestische folk-
rock band, in 2009 opgericht door 
singer-songwriter Reitse Lemstra. 
Het repertoire bestaat uit eigen 
werk, waarbij de teksten zich ken-
merken door een betrokkenheid bij 

sociale gebeurtenissen. De band bestaat uit vier (mul-
ti-instrumentale) leden en heeft een verrassend eigen 
sound.
Johan en Patrick van De Groeverij openen de 
deur op Achterom 20.
16:00 & 17:00

26 Typisch van Valen �  �  �  �
Drie in één, lekker typisch. Dat zijn 
Marcel, Celine en Irene van Valen. 
De eerste speelt gitaar, de tweede 
zingt de sterren van de hemel en de 
derde schrijft proza en/of blogs. Zet 
ze bij elkaar en je ontdekt dat mu-

ziek en spoken word een leuk geheel vormen.
Eetatelier Houten opent de deur op Het Rond 
86.
15:30 & 16:30 & 17:30

27 Priscilla and the Daltons 
�  �

Priscilla and the Daltons. Vijf man-
nen, met vijf heel verschillende 
stemmen, zingen Elvis, Harry Styles, 
Nilson, Chef’ special en voor één 
keer dan nog iets uit de musical 
Chess. Speciaal voor Priscilla.

Wim en Ria openen de deur op Distelvlinder-
berm 122.
15:00 & 16:00 & 17:00

ZUID
28 Irrespective �  �

Irrespective is een coverband die is 
ontstaan vanuit een volleybalteam 
van VC Houten. Inmiddels is de 
band gegroeid van 3 naar 8 perso-
nen. Zonder vast genre: blues, pop, 
rock en muziek uit de jaren ‘60 tot 

‘90 komen allemaal voorbij.
Team Easy as Orange opent de deur op Lange 
Schaft 36d.
14:00 & 15:30 & 16:30

29 Johannes Karst �
Johannes Karst is een interdisci-
plinair performer, componist, im-
provisator en facilitator. In zijn werk 
is hij voortdurend op zoek naar een 
holistische verbinding tussen 
hemzelf en zijn omgeving. Samen 

met zijn cello, lichaam en stem probeert hij de schoon-
heid en de enorme, onvoorspelbare hoeveelheid 
kleuren van het leven te tonen.
Krista Hintenaus opent de deur op Lange 
Schaft 30a.
13:30 & 14:30

30 RE-LATED �  �
RE-LATED neemt je met fris piano- 
en gitaarspel en een heel fijn 
stemgeluid mee in liedjes over lief-
de en conflict. De eigen nummers 
passen perfect in een huiskamerset-
ting en daar voelen de bandleden 

zich dan ook als vissen in het water.
Krista Hintenaus opent de deur op Lange 
Schaft 30a.
16:30 & 17:30

31 Inkhorn Controversy �  �
Inkhorn Controversy is een trio uit 
Utrecht. De muziekstijl valt te om-
schrijven als een combinatie tussen 
New Wave/Post Punk en Kleinkunst. 
The Doors met Hans Dorrestijn op 
zang is ook een aardige omschrij-

ving. Verder ontbreekt een vleugje Progrock niet. 
Familie van Esch opent de deur op Dennen-
hout 20.
13:00 & 14:00 

32 Herbert & Japee �
Japee Ihasee (saxofoon) en Herbert 
de Jonge (piano) zijn een duo uit 
Amsterdam, dat voornamelijk eigen 
werk en vrije improvisaties speelt. 
Mooie melodieën, zowel melan-
cholisch als lyrisch, komen naar 

voren. Japee komt uit Noorwegen en brengt zowel 
sfeer als een intense speelstijl met zich mee. Herbert 
speelt zijn muziek op een lyrische en avontuurlijke 
manier, met veel gevoel.
Familie van Esch opent de deur op Dennen-
hout 20.
15:30 & 16:30 & 17:30

33 Default Hill �  �
Een jonge singer-songwriter met 
hele brede invloeden. Ben speelt 
voornamelijk bekendere nummers, 
onder andere van Eric Clapton en 
Red Hot Chili Peppers.

Ecowijk Mandora opent de deur op Robinia-
hout 8.
13:30

34 Any Road �  �
Any Road speelt liedjes van The 
Beatles. Met gitaar, ukelele en veel 
samenzang komen oude bekende 
en vergeten juweeltjes van de 'fab 
four' voorbij. Any Road bestaat uit: 
Aram Verwoest, Ferrie Smeding en 

Jeroen Huis in 't Veld.
Ecowijk Mandora opent de deur op Robinia-
hout 8.
15:00 & 16:00

35 Siberian Oxygen �  �
De Utrechtse folkpopformatie 
Siberian Oxygen bestaat ruim 10 
jaar. In een flink vernieuwde bezet-
ting speelt het zestal, met Damien 
Rice en Norah Jones als belangrijke 
inspiratiebronnen, intieme en inge-

togen songs met subtiele arrangementen, waarin gi-
taar en harmonieuze samenzang de boventoon 
voeren.
Warm welkom in de opvanglocatie op  
Merantihout 14.
14:30 & 15:30 & 17:00

36 The Radiance �  �
The Radiance valt op door een ei-
genzinnige stijl en speelt vooral co-
vers uit de top 2000 die doorgaans 
weinig door andere coverbands 
worden gespeeld. Denk aan Radio- 
head, Coldplay, Oasis, Snowpatrol, 

maar ook verder terug in de tijd; Neil Young, The Doors 
en Otis Redding. Daarnaast staat er ook eigen werk op 
het repertoire. 
Janine, Isabelle & Arthur openen de deur op 
Sodawater 32.
13:30 & 14:30 & 16:00

37 The Family Music Box �  �  �
"Andere dingen kunnen ons veran-
deren, maar familie is waar het alle-
maal begint en eindigt." De Family 
Music Box brengt een ode aan het 
familieleven; van jong tot oud, 
iedereen in de familie telt. Geniet 

van verschillende bekende Engels- en Nederlands- 
talige popnummers met zang, piano en gitaar.
Mark, Marieke, Noah en Féline openen de deur 
op Forum 9.
13:00 & 14:00 & 15:00

Artiesten
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38 Smokey Eyes �  �  �
Een coverband die diverse muziek-
stijlen speelt, voornamelijk uit de 
jaren ‘60 en ‘70. Ze spelen o.a. The 
Doors, R.E.M, Dooby Brothers, King 
King, Small Faces, The Cure. Ze heb-
ben er veel plezier in om met elkaar 

te musiceren en dit te delen met het publiek.
Warm welkom in de opvanglocatie op  
Zijdemos 30.
15:00 & 16:30 & 17:30

BUITENGEBIED

39 FREEDOM �  �  
Na een succesvol eerste optre-
den op het festival Loeren, 
staat Freedom dit jaar ook op 
Gluren! Freedom is een eigen 
productie van Aan de Slinger. 
De voorstelling wordt uitgevo-

erd door dertig jongeren, die ieder een kritische 
blik hebben op het thema vrijheid. Vrijheid is een 
breed begrip, wat voor iedereen wat anders 
betekent. Voor de een is vrijheid vanzelfsprek-
end, voor de ander niet. Wat is er veranderd voor 
jongeren van deze generatie ten opzichte van de 
vorige? Ze nemen je mee in een bijzondere voor-
stelling met het doel dat je erachter komt wat vri-
jheid voor jou betekent. 
De familie Wttewaall opent de oprijlaan 
van Wickenburg op de Wickenburghse-
weg 17 in ‘t Goy.
13:30 & 14:30 & 15:30 & 16:30 
Duur: 40 minuten

40 NOEK �  
Als jong meisje was ze al niet zo'n 
goede slaper. Ging het licht uit, gaat 
haar hoofd aan. Er over praten kon 
ze niet. Nu schrijft ze haar gedacht-
es in verhalen, zodat ze niet meer 
blijven ronddwalen. Met bezielende 

overtuigingskracht zingt ze over het leven en de liefde. 
Eerlijk, intiem en een tikkeltje goed gestoord.
De familie Wttewaall opent landgoed Wicken-
burg op de Wickenburghseweg 17 in ‘t Goy.
13:00 & 15:00 & 17:30

41 Irrelephant �
Met een donkerbruine stem die 
voelt als een warm bad op kille win-
terdagen, krijgt Irrelephant zelfs het 
luidste rumoer stil. Bij het dromeri-
ge gitaarspel, de harmonieuze sa-
menzang en het luchthartige gefluit 

zul je je ogen sluiten en je wanen in een zorgeloze 
kalmte. Intieme, kalmerende folk, voor liefhebbers 
van Bon Iver, Jack Johnson en Hozier.
Marrigje & Stijn, poezen en de kipjes openen 
de deur op Wickenburghseweg 68, ‘t Goy.
14:30 & 16:00 & 17:00
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RUIMTE OM JE EIGEN PLANNING OP TE SCHRIJVEN!

Tijd Wat Waar

12:30 Opening Het Plein

13:00
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14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

42 Yara Piekema en Luuk ten 
Hoor �    �
B A N G

Samen filosoferen, bewegen en zin-
gen Yara en Luuk zich door B A N G 
heen en zoeken zo een uitweg uit 
hun eigen hoofd. B A N G is een mu-
zikale theatervoorstelling over ang-
sten, irreële gedachten, je hoofd die 

de overhand neemt en de knoop waar je jezelf in kan 
werken. Integer muziektheater vol humor en filosofie.
Familie Hooyman opent de deur op 
Beusichemseweg 57, ‘t Goy.
15:00 & 16:30 & 17:30

43 Patsy Kroonenberg �  
TOTALE TREURNIS

Hier een lijst van TOTALE TREURNIS: 
1. Een karatekick die misgaat. 2. Dat 
jij voor de box gaat en de ander voor 
de hand. 3. Mensen waarvan je ziet 
dat ze geen tijd hebben. 4. Lijstjes. 5. 
Stoelen die bezet worden gehouden 

door handdoeken in het zwemparadijs. 6. Waardoor jij 
je slappe friet op de grond moet eten. 7. Mannen met 
kompas tattoos. 8. Oorlog. 9. Zowat alle dingen die je 
in het nieuws leest. 10. Deze voorstelling.
De Pullenhof/ Hans en Angèle openen de deur 
op Molenpad 5, Schalkwijk.
13:00 & 14:00 & 15:30
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nr Artiest Adres 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

Opening wethouder cultuur Ria Frowijn 12:30
1 Stardance 12:30-13:00
3 Ro-Enzo Minigolf doorlopend
4 Hout Frituur doorlopend
5 Verse Vis! doorlopend
6 De Aan de Slinger Keet doorlopend
7 Kubus Kubus Kubus

nr Artiest Adres 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

8 Melanie Ryan Tapperij De Zwijger
10 Lady Wednesday Lobbendijk 5
11 Julia en Merel Prinses Marijkeweg  19
12 Jenneke & Sanne Prins Willem-Alexanderweg 9
13 Virtuose Speenkruidhof 9
14 Kruimels in mijn bed Akkerwindehof 14
15 Bovenste knoopje open De Droomcirkel, de Slinger 40
16 Jacqueline Edeling Friezenpoort 80
17 Flora en Nicole Dukaatslag 58
18 Uptown Nieuwegein Loerikseweg 52A
19 The Woodz Pr. W. Alexanderweg 27

   
NO

O
RD

nr Artiest Adres 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

20 Wick Gispen en Arjen Bezemer Pelgrimsborch 13
21 Guy van Beek Valkeniersborch 5
22 Mark Werkman Spoorhaag 101
23 Noi Due Spoorhaag 101
24 Reinder Bosman Achterom 20
25 Raising Hats Achterom 20
26 Typisch van Valen Het Rond 86
27 Priscilla and the Daltons Distelvlinderberm 122

ZU
ID

nr Artiest Adres 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

28 Irrespective Lange Schaft 36D
29 Johannes Karst Lange Schaft 30A
30 RE-LATED Lange Schaft 30A
31 Inkhorn controversy Dennenhout 20
32 Herbert & Japee Dennenhout 20
33 Default Hill Robiniahout 8
34 Any Road Robiniahout 8
35 Siberian Oxygen Merantiehout 14
36 The Radiance Sodawater 32
37 The Family Music Box Forum 9
38 Smokey Eyes Zijdemos 30

BU
IT

EN
GE

BI
ED

nr Artiest Adres 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

39 Freedom Oprijlaan Wickenburghseweg 17, 't Goy
40 NOEK Wickenburghseweg 17, 't Goy
41 Irrelephant Wickenburghseweg  68, 't Goy
42 B A N G Beusichemseweg 57, 't Goy
43 TOTALE TREURNIS Molenpad 5, Schalkwijk

Blokkenschema



Spelregels & tips
  Gluren bij de Buren vindt plaats op zondag 2 oktober 2022 

tussen 12:30 en 18.00 uur.

  De optredens zijn genummerd, wat verwijst naar het 
locatienummer op de plattegrond.

  Kijk in het programma hoe laat het optreden start. Vertrek op tijd, 
zodat je niet aankomt terwijl het optreden al begonnen is. Dit is 
vervelend voor de artiest en de andere bezoekers.

  Is een huiskamer vol? Zoek dan een ander optreden en kijk of 
daar plek is.

  Bijna alle optredens duren 25 minuten en vinden drie keer op de 
dag plaats, er zijn dus meerdere kansen om ze mee te maken.

 �Is�het�programma�in�de�huiskamers�afgelopen?�Wandel�of�fiets�
naar de Centrale Huiskamer op het Plein waar nageborreld 
wordt. We horen graag hoe je dag was!

Betaal-wat-je-kan-systeem
Gluren bij de Buren is hét huiskamerfestival van Houten en zou niet 
kunnen bestaan zonder de bijdrage van haar bezoekers. We werken 
met een betaal-wat-je-kan systeem in plaats van met kaartverkoop. 
Er is een gemiddelde bijdrage van €10,- per bezoeker nodig om het 
festival ook volgend jaar te laten plaatsvinden in Houten.

Ik draag graag bij!
Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan het voortbestaan 
van Gluren bij de Buren Houten:

  Koop een betaal-wat-je-kan ticket van € 5,-, € 10,- of € 15,- via 
www.aandeslinger.nl/programma/gluren-bij-de-buren-2022

  Doneer tijdens Gluren bij de Buren contant geld in één van de 
spaarpotten op de locaties

  Doneer tijdens Gluren bij de Buren digitaal via een QR-code 

Gluren bij de Buren is een project van Aan de Slinger. Kijk voor meer 
informatie op www.aandeslinger.nl. Gluren bij de Buren is mede 
mogelijk gemaakt door:

Zin gekregen in nog meer cultuur? 
Een overzicht van alle activiteiten in Houten  

vind je op de vernieuwde website www.uitinhouten.nl


