
Een verse koffiegeur trekt je om de hoek 
en een gezellig geroezemoes nodigt je uit 
richting de voordeur. Je belt aan, de deuren 
slaan open en de warmte komt je tegemoet. 
Op ontdekkingstocht door de wijk; waar 
gaan we heen?

Check het hele programma www.glurenbijdeburen.nl/zoetermeer

Zoetermeer is op zondag 10 
februari 2019 het decor van 
huiskamerfestival Gluren bij 
de Buren! In 66 huiskamers 
word je ontvangen met een 
kop koffie of warme thee, 
kruip je weg op de bank en 
ben je vervolgens getuige 
van de meest uiteenlopende 
lokale acts. Kies een wijk en 
ga gluren naar livebands, 
singer-songwriters, 
dansers, theatermakers of 
andersoortige podiumdieren.
 
Zoetermeer heeft dit jaar weer 
veel bijzonders voor je in petto. 
Stap bijvoorbeeld op de fiets 
naar de Dorpsstraat, hier zijn 
dit jaar vijf(!) verschillende 
‘huiskamers’ waar je kan gluren 
en op loopafstand zijn er 
nog een paar huiskamers te 
bezoeken. Of kom alvast gluren 
in Museum De Voorde, dat nog 
in aanbouw is en pas in april 

open gaat voor publiek.
Zin in een divers programma, 
van begin tot eind gevuld? 
Met het volgen van een route 
heb je de mogelijkheid om bij 
maar liefst zeven optredens 
te buurten. Haasten hoeft 
niet: alle routes zijn op fiets- 
of loopafstand. Stippel jouw 
ultieme route uit in deze krant 
of neem online een kijkje op 
www.glurenbijdeburen.nl.
 
Veel plezier bij 
Gluren bij de 
Buren 2019!

Waar is Gluren bij de Buren?
Je bent welkom in alle deelnemende 
huiskamers in alle wijken, je kunt ze 
bestuderen in het programma. 

Wanneer kan ik gluren?
De optredens vinden plaats tussen 12:00 
uur en 17:00 uur en duren maximaal 30 
minuten.  
Kijk voor de aanvangstijden in het 
programma.

Ik heb een optreden gemist, wat nu?
De meeste artiesten treden drie keer op in 
dezelfde huiskamer, dus genoeg kans om 
ze alsnog te begluren!

Wordt er entree gevraagd?
Nee hoor, alle optredens zijn gratis te 
bezoeken en je hoeft niet te reserveren 
voor een plekje. Een donatie wordt wel erg 
gewaardeerd, dit kan in de spaarpotten. 

Wat als een huiskamer vol is?
Gluur bij een andere buur, of klop later 
nog een keer aan. :)

Heb je toch nog vragen of wil je het 
laatste nieuws volgen? 
Je vindt het via www.glurenbijdeburen.nl 
of op het Facebookevenement.

Je bent er nu helemaal klaar voor! 

Zoetermeer

Het grootste huiskamerfestival van Nederland!

Ongegeneerd gluren, hoe doe je dat?Zoetermeerders 
openen hun deuren!

PROGRAMMAKRANT

Rijzen er wat vragen op? Wij beantwoorden ze graag:

Stap 1

Stap 3

Stap 2
Beslis in welke 

wijk je gaat 
gluren.

Geniet van wat 
jouw buren 

voor je in petto 
hebben!

Kies een genre naar jouw smaak. 

 kinderen muziek dans

 theater cabaret anders 

67 huiskamers 67 acts 198 optredens 12:00 - 17:00 uur



Zalencentrum De Kapelaan
Faciliteert onder meer Gluren bij de Buren

De Kapelaan biedt 8 zalen voor groepen van 6 tot 150 personen. 
Ideaal voor vergaderingen, trainingen en recepties.

Nicolaasplein 2, Zoetermeer 
06-19632495 
agenda.parcentrum@gmail.com

www.parochieelcentrumzoetermeer.nl

Website

Jouw persoonlijke programma gewoon in je broekzak! 
Creëer je eigen looproutes op onze website, sla je 
favoriete acts op of filter je favoriete wijk of genre. 
Mocht je onverhoopt even de weg kwijt zijn, zet dan de 
locatievoorziening van je smartphone aan. Onze website 
wijst je de weg richting het dichtstbijzijnde optreden. 
Neem een kijkje via www.glurenbijdeburen.nl/zoetermeer

Facebook

Wil je Gluren bij de Buren op de voet 
volgen? Like onze pagina zodat je op 
de hoogte blijft van het laatste nieuws. 
Deel vooral je foto’s en videos in het 
evenement!

www.facebook.com/glurenbijdeburenNL

Instagram 

Op Instagram vind 
je ons via gluren_bij_
de_buren.  
Laat ons ook met 
jou meegluren en 
gebruik de hashtag 
#gluren!

Gluren in jouw broekzak!
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De Postiljon wenst alle 
bezoekers en deelnemers 

van Gluren bij de Buren
een luisterrijke middag.

Mail uw mooiste foto van uw
Gluren bij de Buren bezoek
vóór 13 februari a.s. naar 

redactie@postiljon.nl
en wie weet wordt uw foto

geplaatst op de collage pagina
in de Postiljon van 14 februari.

Welkom bij de vierde editie van Gluren bij de 
Buren - Zoetermeer. En ook dit jaar zijn we 
weer apetrots op dit mooie en verbindende 
festival! Het is écht een hoogtepunt op onze 
evenementenagenda, al zeggen we het zelf, 
als organisatieteam van stichting Promotie 
Zoetermeer. Want het huiskamerfestival 
voldoet aan werkelijk alle eisen die je aan een 
Zoetermeers evenement kunt stellen: het 
bevat een gevarieerd muzikaal en cultureel 
programma, het brengt mensen in beweging, 
jong en oud, én het zorgt voor een enorme 
binding in de wijken en buurten. Tegelijkertijd 
genieten we met volle teugen van de 
gastvrijheid en van het enthousiasme waarmee 
weer vele voordeuren worden opengezet. 
Waar zouden we zijn zonder onze gastheren/
gastvrouwen en artiesten, die hun bezoekers 
uit hun eigen buurtje gastvrij trakteren op 
een verrassend muzikaal optreden tussen de 
schuifdeuren? 

Het is goed om te weten dat gastvrijheid 
sowieso hoog op de agenda staat van 
Floravontuur. Zo organiseren we al vele jaren 
een aantal grote publieksevenementen, zoals 

het Bevrijdingsfestival, Culinair Zoetermeer en 
het UITfestival. En los hiervan ondersteunen 
wij ook nieuwe initiatieven die verbinding 
tot stand brengen. We werken hierbij samen 
met alle aanbieders van activiteiten, zoals 
sportverenigingen, theaters en culturele 
aanbieders. Graag helpt Floravontuur haar 
partners in de stad om meer bekendheid 
te geven aan al deze activiteiten. Zowel in 
Zoetermeer als in de regio.

Wil jij weten wat er allemaal speelt in 
Zoetermeer? Op Zoetermeerbruist.nl is de 
complete evenementenagenda terug te 
vinden. Keurig gesorteerd op datum, te filteren 
op type evenement of attractie. Bezoek de 
website eens en like de facebookpagina van 
Zoetermeerbruist.nl. Zo ben je altijd op de 
hoogte. Want we zien je graag vaker terug op 
één van de evenementen in onze levendige en 
vitale stad.

Veel kijk- en luisterplezier 
bij Gluren bij de Buren!

Beste liefhebber,
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Deuren openen voor anderen, je buren leren 
kennen én talent een kans geven om zichzelf 
te laten zien; dat is waar Gluren bij de Buren 
voor staat. Een belangrijke en welkome 
boodschap in een tijd waarin we onze buren 
steeds minder goed kennen, vindt ook Leffe. 

Gluren bij de Buren & Leffe: Altijd Welkom.   

Net als Gluren bij de Buren, zijn 
gastvrijheid en mensen ver-
welkomen diepgeworteld in de 
kernwaarden van Leffe. Wie je ook 
bent of waar je ook vandaan komt, 
in de Abdij van Leffe ben je altijd 
welkom. En dat al 800 jaar lang.   

Daarom is Leffe met grote trots 
partner van Gluren bij de Buren. 
Het huiskamerfestival dat draait 
om een kijkje in elkaars huis en 
leven: simpelweg gezellig bijpraten 
met je buren zonder dat je ze om 
een kopje suiker of een andere 
gunst vraagt. 

Dit natuurlijk allemaal onder het 
genot van een intiem optreden. 
Met lokaal podiumtalent dat 
popelt om hun geluid met de buurt 
te delen. Leffe hoopt dat Gluren 
bij de Buren het startschot is 
voor mooie relaties, en dat steeds 
meer buren de deuren voor elkaar 
openen.

Gluren bij de Buren is gratis en voor iedereen toegankelijk. 
Jouw bijdrage zorgt dat dit gezellige festival ieder jaar weer 
terugkomt. 
Dus wil je nog meer doen dan daverend applaudiseren? 
Doneer een bijdrage in de spaarpot, die in iedere 
deelnemende huiskamer te vinden is. Bedankt voor je support!

Fan van 
Gluren bij 
de Buren?
Draag bij!

Team Gluren bij de Buren Zoetermeer
Jeffrey de Bake, Marjolein Haars en Ruud Steggerda
Floravontuur Promotie Zoetermeer

We zijn 
benieuwd 
naar 
jouw 
mening!
Na afloop van een dag 
gluren zijn wij enorm 
benieuwd hoe je het 
hebt gehad! Wat vond 
je leuk en wat kunnen 
we juist beter doen? 
Alle tips die opborrelen 
zijn van harte welkom. 
Geef je mening via  
www.glurenbijdeburen.
nl/enquete. 
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1 Residentie Brass  
Kwintet 
César Franckrode 39
12:00 / 13:30 / 15:00
Gevarieerd programma, van klassiek tot 
modern.

2 Hans Scheven
César Franckrode 60 
12:45 / 14:15 / 15:45
Komische, verrassende en interactieve 
familie goochelvoorstelling voor jong en 
oud.
www.hansscheven.nl

3 Kundalini kirtan  
yoga 
Gershwinrode 27
13:30 / 15:00 / 16:30
Bewustzijn yoga met kirtan live muziek.

4 Desiree Janssen:  
vrij onder de sluier 
Mozartrode 20
12:00 / 13:30 / 15:00
Ze draagt voor uit haar debuutroman 
gebaseerd op eigen ervaringen in een 
fascinerende Arabische wereld. Verluch-
tigt door een kort optreden van twee 
buikdanseressen.
desireejanssenschrijver.wordpress.com

5 Everlite for 
Hawaiians 
Teldersrode 25 
12:45 / 14:15 / 15:45
Muziek en dans met een tropische sfeer 
en gevoel.
www.everliteforhawaiians.com

6 Chabliz 
Staringhove 28 
13:30 / 15:00 / 16:30

“Deze dame kan Zingen!” (Heaven).  
“Vocaal vuurwerk.” (Nrc Handelsblad). 
“Een zwart gat dat vrolijk stemt.” (OOR). 
“Muzikaal, sfeervol, met een breed  
spectrum aan sferen.” (Muziekwereld).
www.chabliz.com

7 Audiojaxx 
Noraschouw 16 
12:45 / 14:15 / 15:45
Als vierkoppige pop/rockband spelen  
ze eigen gecomponeerde singer-song-
writerachtige nummers. Toegankelijk en 
altijd met een catchy melodie!
audiojaxx.bandcamp.com

8 Law of Attraction
Hoekerkade 63 
12:00 / 13:30 / 15:00
Twee prachtige zangeressen worden
begeleid door gitarist op akoestische
gitaar en zij zingen de meest fijne liedjes
uit recente en vervlogen tijden.

9 Inspired  
Kaagkade 15 
12:45 / 14:15 / 15:45
Een duo dat mooie ballads ter gehore 
brengt. De bezoekers worden in deze 
kleine,  intieme setting meegenomen in 
de muziek  van Inspired.
duoinspired.jimdo.com

10 WUM (Wim Uljee Music) 
Gondelkade 33 
13:30 / 15:00 / 16:30
NederPopCountryJazz’: een optreden 
van WUM staat voor jazzy ballads, coun-
try, blues, easy pop, roots, instrumentale 
gitaarstukken en meer.
uljees.jouwweb.nl

11 Toneelvereniging Thalia
Klipperkade 126 
12:45 / 14:15 / 15:45
De komische eenakter: ‘een lichte lunch’. 
Met acteurs Jaap, Shyla en Brenda.  
Auteur Peter van Straaten. Regisseur: 
Rob Eichholtz. www.thaliazoetermeer.nl

12 Chain 
Tjotterkade 21 
12:00 / 13:30 / 15:00
Een gezellige coverband met veel eigen-
wijze nummers. Altijd een feestje!

13 Wij van Fleur 
Pinaskade 53 
13:30 / 15:00 / 16:30
Deze dames zingen met passie, twee- 
stemmig, een prachtig repertoire van 
Nederlandse liedjes met vleugjes Frans. 
Begeleid door de piano. Kom luisteren!

14 Suzanne Sanders 
Werflaan 68 
12:45 / 14:15 / 15:45
Susanne maakt mystieke droompop met 
melangcholische thema’s. De muziek is 
fantasierijk en verhalend. Laat je meene-
men in haar mystieke en intieme verhalen.
www.suzannesandersmusic.com

15 J.O.Y. / Joysi Olyhoek 
Oosteinde 20a 
12:00 / 13:30 / 15:00
Dit gezellige dameskoor zingt covers 
van allerlei genres. Joysi Olyhoek op haar 
ukelele of achter piano zingt o.a. eigen 
nummers. Een ‘JOY’ combinatie!

Buytenwegh / De Leyens
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Meerzicht
1 Jan Jense 
Toverberg 12 
12:45 / 14:15 / 15:45
Gedichten met en voor de mensen, 
improviseren op persoonlijke wensen, 
met een lach of een traan en met elkaars 
gevoel mee gaan.

2 Vocalgroup Encore 
Groene Wij, Voorweg 112  
12:00 / 13:30 / 15:00
Encore brengt een muzikaal verhaal  
over de liefde wat tot uiting komt in  
overbekende popnummers.
www.encore-zoetermeer.nl

3 The Wish Experience 
Trefpunt Haagsebos,  
Haagsebos 147 
13:30 / 15:00 / 16:30
Opgericht in 2014 om gevoelige  
melodische rock te spelen en te delen. 
Eigen werk, muzikaal afwisselend en 
teksten uit het leven gegrepen.
www.thewishexperience.nl

4 De Lift 
Belvédèrebos 209 
12:45 / 14:15 / 15:45
De Lift, zang en gitaar, speelt luistermu-
ziek voor in de huiskamer of als achter-
grondmuziek. Aangename sfeermuziek 
met een herkenbare twist.
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Leuk voor kinderen Muziek Dans Theater Cabaret Anders 

5

Slecht ter been of rolstoelafhankelijk?  
De organisatie weet waar je goed kunt 

gluren. Neem gerust contact op via 
info@glurenbijdeburen.nl

7

Centrum / Dorp / Driemanspolder
1 Saltfish & Friends 
Noordwaarts 84 
12:00 / 13:30 / 15:00
Een eerbetoon aan Jobim, mooie bossa 
songs is wat zij brengen. Geniet en laat 
je meevoeren in de Braziliaanse grooves: 
‘Bossa from Tom’.

2 De Bende van Éliënde 
STAGE kitchen & café, 
Theaterplein 10 
12:45 / 14:15 / 15:45
Vijf man sterk, geheel akoestisch, met 
liedjes die je kent en meezingt. En niet 
alleen zing je mee, je speelt ook mee: wij 
brengen de instrumenten!

3 Janneke Tanja, 
verhalenverteller 
Forum, Stadhuisplein 1 
13:30 / 15:00 / 16:30
Janneke Tanja vertelt verhalen om bij 
weg te dromen. Echt gebeurd? Goed 
verzonnen? Of uit zo’n heel oud boek..? 
Je weet het nooit bij haar.
www.behindthestory.nl

4 JazzDelight 
Museum De Voorde,  
Zuidwaarts 2 
12:45 / 14:15 / 15:45
Fraaie klanken van saxofoons, trom-
petten en bugel ondersteund door een 
stevig kloppend ritmesectie-hart. Met de 
warme stem van leadzangeres Astrid.
jazzdelight.jouwweb.nl

5 Improvement 
Londenstraat 290 
12:00 / 13:30 / 15:00
Improvement is een saxofoonkwartet 
begeleid door een ritmesectie en zang. 
Zij spelen pakkende jazzstandards waar 
de zangeres bij een aantal nummers 
aansluit!

6 Ebony Ensemble XS
Terra Artprojects,  
Dorpsstraat 12  
14:15 
Vier leden uit het Ebony Ensemble (klari-
net-viool-altviool-cello) spelen als ‘Ebony 
Ensemble ‘XS’ hoogtepunten uit het 
kamermuziekrepertoire.
www.ebony-ensemble.nl

7 Theatergroep Applaus  
en Rozen 
Dorpsstraat 67b
13:30 / 15:00 / 16:30
Kom in Schotse sferen en maak kennis 
met “Dubbel Trubbel” onder het genot 
van een (Schots) drankje met een heerlij-
ke Schotse lekkernij. WELKOM!
Applaus-Rozen.nl

8 Analyse: Annelies  
Hilgersom-van Houten 
De Bakkerswinkel, Dorpsstraat 125 
12:00 / 13:30 / 15:00
Annelies zingt op geheel eigen wijze 
bekende en minder bekende covers en 
vertelt waarom zij de nummers kiest die 
zij zingt en/of wat het verhaal achter een 
bepaald nummer is.

9 Vocaal ensemble  
Che Passione 
HGOS, Dorpsstraat 132 
12:45 / 14:15 / 15:45
Een koor met een (licht) klassiek reper-
toire. Muziek die het hart raakt! Liederen 
uit alle windstreken en van diverse com-
ponisten. O.l.v. Peter Janka.
www.che-passione.nl

10 PAul FrAnk & friends  
Dorpsstraat 200  
13:30 / 15:00 / 16:30
Van Elbow tot Outkast: bloedmooie 
covers van de allermooiste iets-minder-
voor-de-hand-liggende songs, 100 % 
kippenvelgarantie!

11 Tyra Wiertz 
Julianalaan 5 
12:00 / 13:30 / 15:00
Pop, jazz, klassiek, musical en kleinkunst. 
Tyra wil u graag laten meegenieten van 
de diversiteit van haar stem, die ze ont-
dekt heeft op het Conservatorium.
tyrawiertz.nl

12 Kissen en Friends 
De Morgenster, Nassaulaan 11 
13:30 / 15:00 / 16:30
Kissen en Friends brengt muziek van 
Pavarotti tot Anouk. Zangers (m/v) laten 
zich begeleiden door pianiste/zangeres 
Inge Kissen.

13 Woodshop 
De Pelgrim, Frans Halsstraat 3  
12:45 / 14:15 / 15:45
Woodshop is en akoestische band met 
rustige, vooral zelf geschreven luisterlied-
jes. Gitaar en bas en een lekkere stem, 
meer is er niet nodig.

14 Kaptana 
Alexanderstraat 29 
12:45 / 14:15 / 15:45
Twee broers spelen ‘dirty blues rock’  
vol riffs, fuzz en dreunende drums.  
Geïnspireerd door hedendaagse  
Amerikaanse powerduos krijgen ze  
de voetjes van de vloer.
www.kaptana.nl

15 Theatergroep  
Funktioneel Naakt 
Boerhaavelaan 5
12:00 / 13:30 / 15:00
Na een ramp moeten drie mensen zien 
te overleven. De omstandigheden en el-
kaar. U krijgt een exclusieve preview van 
“Hond zoek”, hun nieuwe voorstelling.
www.funktioneelnaakt.nl
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5 Shannon Breeze 
Belvédèrebos 1d 
12:00 / 13:30 / 15:00
Ierse traditionele muziek en liedjes.

6 Duo Favori 
Albrandswaard 6 
13:30 / 15:00 / 16:30
Duo Favori neemt u mee naar het 
muziektheater voor bekende en onbe-
kende melodieën uit operette, klassieke 
liederen met een tintje, afgesloten met 
musical.

7 44u 
Oostergo 21 
12:00 / 13:30 / 15:00
Medley van bekende meezingers uit de 
jaren ‘70 en ‘80.

8 S.O.Z. Cantiamo 
Waterbuurtvereniging,   
Schuitwater 2
12:45 / 14:15 / 15:45
Cantiamo is uniek in Zoetermeer en 
omstreken. Behalve operette kunt u ook 
genieten van een selectie uit bekende 
musical- en operaliederen.
www.cantiamo.nl
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Seghwaert / Palenstein
1 Parsley 
Lissenvaart 29 
12:00 / 13:30 / 15:00
Parsley speelt de mooiste Keltische me-
lodieën op Keltische harp en Irish flute, 
dwarsfluit en whistles. Ga lekker zitten, 
droom lekker weg en kom even tot rust.
www.parsley.nl

2 T Dupp 
Nimfkruidvaart 19 
12:45 / 14:15 / 15:45
T Dupp is een singer/songwriter, rapper 
en beatmaker. Hij schrijft eigen num-
mers onder de genres: Soft Rock, Pop, 
Rock, R&B, Reggaeton, Hiphop, Reggae 
en meer.

3 Zoetermeers  
Musicalkoor 
t Seghe Waert, Vaartdreef 115 
13:30 / 14:15 / 15:00
Ze zingen graag nummers uit klassiekers 
als The Sound of Music en The West Side 
Story. Ook uit nieuwe musicals als Lion 
King, Mamma Mia & Ja zuster Nee zuster.
www.zoetermeersmusicalkoor.nl

4 Zus met Cactus 
Violiervaart 32 
12:00 / 13:30 / 15:00
Twee meiden spelen goede covertjes, 
meerstemmig gezongen en begeleid 
met gitaar en cajon. Inclusief cactus en 
een korreltje zout.
soundcloud.com/sandyjray

5 Warm Water 
Jeugdtheater groep 3 
YMCA, Parkdreef 199 
12:45 / 14:15 / 15:45
Dans en zang uit de eindpresentatie 
Head over heels. De spelers laten zien 
wat ze kunnen. www.greg-baud.nl

6 Ton Jenner 
Paardenweide 14 
13:30 / 15:00 / 16:30
Speelt uitsluitend zijn eigen songs op 
gitaar. Verhalende Engelstalige teksten 
over leven en beleven. Pop/Americana, 
altijd melodieus en met een rauw randje.
www.tonjenner.nl

7 CoverLover 
Radijsakker 22 
12:00 / 13:30 / 15:00
Henk en Karin Meerbeek, ook bekend 
van de band Elphesis, nu samen als Co-
verLover als deelnemer van Gluren bij de 
Buren. Zij begeleiden zichzelf op gitaar.

8 Lennart Daniel Arends 
Hof van Seghwaert,  
Gaardedreef 187 
13:30 / 15:00 / 16:30
Authentieke fingerstyle gitaar. Instru-
mentaal eigen werk of verrassende co-
vers in eigen arrangement. Lennart doet 
het vanuit zijn hart.

9 De Tegenpartij 
Moerbeigaarde 5 
12:00 / 13:30 / 15:00
Deze improvisatie-acteurs waren al eens 
een guerrilla-act tijdens Oerol. Sugges-
ties van het publiek dienen als inspiratie 
voor de scènes. Laat je verrassen!
www.tegenpartij.com

10 WHYBE 
Perengaarde 1 
12:45 / 14:15 / 15:45
WHYBE heeft een uitzonderlijk muzikaal 
talent. Samen met zijn moeder stond hij 
op de planken en plukte de vruchten van 
het mysterie van de muzikale creativiteit.

11 Diverse CKC 
talenten 
CKC & partners, 
Leidsewallen 80
Doorlopend programma
Getalenteerde solisten (<18 jr) verras-
sen elke 15 minuten, met o.a. de Young 
Fiddlers . Extra lang genieten doe je met 
een lekkere lunch in de Lounge.
www.ckc-zoetermeer.nl

12 Pop- en musicalkoor 
Share Voices 
Schoutenhoek 160
13:30 / 15:00 
Verschillende pop- en musicalsongs 
gezongen uit de jaren ‘60/’70 tot heden. 
O.a. songs van The Beatles, Melee, Sister-
act, Miss Saigon en Grease.
www.sharevoices.nl

13 BeaD 
Van Lodensteinstraat 53 
12:45 / 14:15 / 15:45
BeaD is een akoestisch pop/rock duo die 
hun eigen nummers combineren met 
‘omgebouwde’ covers uit, grotendeels, 
de jaren ‘90.

14 Phoenix 
MHCZ, Van der Hagenstraat 19  
12:00 / 13:30 / 15:00
Phoenix, een Zoetermeers ensemble met 
koper- en houtblazers, aangevuld met 
ritmesectie en piano. Een enthousiast 
orkest met een gevarieerd repertoire van 
jazz tot klassiek, van musical tot film.

15 The Greyhounds 
TV Seghwaert,  
Van der Hagenstraat 13 
12:45 / 14:15 / 15:45
Swingen, rocken en luisteren op en naar 
de sound of the 60’s & 70’s. Speciaal voor 
nu hebben zij een selectie gemaakt van 
bekende nummers van toen.
the-greyhounds.nl
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Noordhove / Oosterheem

1 Facets 
Robijn 2 
12:00 / 13:30 / 15:00
Coverband, ooit voortgekomen uit ba-
sisschool de Edelsteen. Speelt muziek 
die varieert van Ramses Shaffy t/m 
Rolling Stones.

2 Javaanse gedichten 
(Tembang) en   
Volksliederen 
Smaragd 29
13:30 / 15:00 / 16:30
Tembang (zelf geschreven) Javaanse 
gedichten, vertaald in Poëtisch Ne-
derlands, worden op traditionele wijze 
voorgedragen met begeleiding op 
gitaar.

3 Poptroubadour  
Jan van der Burg 
Juweellaan 241
12:45 / 14:15 / 15:45
Kies jouw favoriete song uit zijn bij-
zonder “Sixties & Seventies” repertoire. 
Zijn spontane manier van optreden 
en zijn leuke interactie met de gasten 
maken hem tot een veelgevraagde 
poptroubadour.
poptroubadour-janvanderburg.nl

4 Just the two of us
Basalt 6 
12:45 / 14:15 / 15:45
Geïnspireerd door de uitvoering van 
‘Just the two of us’ is dit duo, met 
saxofoon en gitaar, begonnen om hun 
eigen variant te maken van bekende 
muziek.

5 Natasja & Egbert 
Basalt 69 
12:00 / 13:30 / 15:00
Dit duo speelt eigen nummers en co-
vers. Beide zingen, ondersteund door 
(bas)gitaar en beatbox.

6 Spin-off 7 
Cyclaamrood 11 
13:30 / 15:00 / 16:30
Spin-off 7 brengt bekende Nederlands- 
en Engelstalige pop- en luisterliedjes 
ten gehore. Van Ilse de Lange, Michael 
Jackson en Dua Lipa tot aan Herman 
van Veen.

1 Little Ann and friends 
Griffinruimte 28 
12:00 / 13:30 / 15:00
Little Ann and friends zijn zeer enthou-
siaste muzikanten die al heel wat jaar-
tjes mee draaien en gezellige muziek 
maken.

2  felDt  
Jonagoldhof 17 
13:30 / 15:00 / 16:30
felDt uit Delft is een semi-akoestische 
band.

3 Timber 
Jonagoldhof 3 
13:30 / 15:00 / 16:30
Timber maakt akoestische liedjes met 
Americana-invloeden én met inhoud. 
Zijn albums ‘Book of life’ en ‘Clouds’ 
ontvingen veel positieve recensies.
http://www.timber-music.nl

4 Coverband HighFun 
Loosduinenstraat 23 
12:00 / 13:30 / 15:00
“Van Beatles tot Amy Winehouse”. 
HighFun richt zich op nummers uit de 
60’s tot nu. Rock, Blues, Country en 
Pop. HighFun is een gezellige cover-
band van vijf leden.
www.highfun.nl

5 Ik Daphne Gakes (18+) 
Benthuizenstraat 63 
12:45 / 14:15 / 15:45
Ik Daphne Gakes, geïnspireerd op Ik 
Jan Cremer, toont de weg naar volwas-
sen worden. Daphne geeft een inkijk 
in haar weg door voor te lezen uit haar 
dagboeken.
www.daphnegakes.com

6 Levi Manner 
Stellendamstraat 10 
13:30 / 15:00 / 16:30
Ervaar een roadtrip door liefde, hoop 
en melancholie. Manner is een heden-
daagse troubadour met Ned.luister-
popsongs die je als een deken om je 
heen wilt slaan!

7 ROAD 2 NOWHERE 
Piëzo, Zanzibarplein 21  
12:45 / 14:15 / 15:45
ROAD 2 NOWHERE is een muzikaal 
project van Jako en Olga. Samen spe-
len ze al jaren in Rock and Blues bands. 
Met ROAD 2 NOWHERE maken ze een 
zijstap en geven de rock en blues num-
mers een akoestische twist.
road2nowhere.webnode.nl

8 Quatre mains groep  
Den Haag 
Tiberstroom 28
12:00 / 13:30 / 15:00
De pianisten spelen muziek met twee 
piano’s of met vier handen aan een 
piano. Er wordt klassiek en ook jazz 
gespeeld.
www.quatremains-den-haag. 
jouwweb.nl

Rokkeveen

Leuk voor kinderen Muziek Dans Theater Cabaret Anders 

Slecht ter been of rolstoelafhankelijk?  
De organisatie weet waar je goed kunt 

gluren. Neem gerust contact op via 
info@glurenbijdeburen.nl
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06 - 24 99 20 45
www.caterenco.nl

AL 15 JAAR 
PASSIE VOOR 
CATERING 
•  WALKING DINNER  
•  LUXE BROODJES  
•  BUFFETTEN  
•  TUINFEESTEN  
•  EVENEMENTEN  
•  BEDRIJFSCATERING
•  BARBEQUE MET KOK  
•  RECEPTIES  
•  TUINFEESTEN 

Initiatief: Stichting de Cultuurbrigade
Landelijke coördinatie: Kultlab
Lokale coördinatie: 
Floravontuur Promotie Zoetermeer
Vormgeving: Akimoto
Foto’s: Maarten Eykman
Contact Zoetermeer:
info@promotiezoetermeer.nl
Contact landelijk:
info@glurenbijdeburen.nl

Zonder de gluurders van Zoetermeer is er geen 
festival. De gastvrije huiskamereigenaren en vele 
artiesten maken deze gezellige dag mogelijk en 
daar maken we een diepe buiging voor. Door het 
grote aantal aanmeldingen en jullie enthousiasme 
is Gluren bij de Buren het succes wat het is. 
Daarnaast bedanken we ook alle donateurs en onze 
betrokken partners. Want door de financiële steun 
van de gemeente Zoetermeer en Fonds1818 kan dit 
festival georganiseerd worden. Daarnaast zijn wij 
ook blij met onze trouwe partners de Albert Heijn 
Zoetermeer, Postiljon Zoetermeer, Cater & Co, De 
Kapelaan en De Morgenster. Dank jullie wel!

Een groot 
applaus 
voor… 
Jullie!
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We zijn benieuwd naar jouw mening!
Na afloop van een dag gluren zijn wij enorm benieuwd hoe je het hebt gehad! Wat 
vond je leuk en wat kunnen we juist beter doen? Alle tips die opborrelen zijn van 
harte welkom. Geef je mening via www.glurenbijdeburen.nl/enquete. 

ARTIEST  

BUREN   

CABARET    

CULTUUR  

GASTVRIJHEID  

GEZELLIGHEID    

GLUREN  

GLUURBUUR  

HUISKAMERFESTIVAL

KOFFIE   

MUZIEK  

ONTMOETING

OPTREDEN  

POPPODIUM  

PROGRAMMAKRANT

TALENT   

THEATER  

VERBINDING        

VLOERKLEED  

WIJKBEWONERS 

ZORGINSTELLING

Woordzoeker

Zoetermeer


