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Op de Brouwketel exposeren verschillende artiesten en er zal muziek te horen zijn. Er is 
een bar voor de nodige versnaperingen en er worden workshops op gebied van kunst, 
cultuur en natuur gehouden. Een heerlijke plek om vanalles te beleven maar ook om 
gewoon een hele middag te chillen. Hieronder een lijstje van optredens en activiteiten, 
dat zal mogelijk nog aangevuld worden. Kijk 
op www.landgoeddebrouwketel.nl/festival voor het meest recente programma. 

Kunst 

• Sjors Doedens zal een dansoptreden geven in zijn atelier. 
• Marloes Elbertse is een nomadische kunstenares die de wereld ziet als haar 

atelier en door middel van klei in het moment creaties maakt; daarbij 
nodigt ze anderen als vanzelf uit mee te doen, te voelen en te ervaren. 

• Mariet Dingemans volgt al ruim 2 jaar de Brouwketel als documentair 
fotograaf, en zal de foto’s waarmee ze de 2e prijs van de Zilveren Camera 
heeft gewonnen bij ons tentoonstellen. 

 

Cultuur 

• Duo Messingh (gitaar, trekharmonica en zang) speelt op zaterdag de 
boomgaard hun vrolijke én soms ook melancholische folkmuziek en -
liedjes. 

• Op zondag komt Tom Erics (muzikant, docent, dirigent en arrangeur) zijn 
muziek met ons delen. Tom brengt een mix van swingende vrolijkheid en 
rustgevende klanken. Zijn passie voor muziek is aanstekelijk. 

• Sarah Söteman (Beste Singer-songwriter Friesland 2019) brengt haar gitaar 
en typemachine mee, daarmee maakt zij ter plekke gedichten, en ze zal 
liedjes van haar nieuwe plaat “Luidkeels samen” aan ons laten horen. 

• Treed op zaterdag binnen in het universumpje van Jo-An waarin zij 
beweging, poëzie & beeld samenbrengt en inzet als taal om nieuwe eigen 
wereldjes te scheppen.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.landgoeddebrouwketel.nl%2Ffestival&data=04%7C01%7C%7C5ecb554c82e644163a5208d968025a27%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655181570115468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FnvxJ2yzWeIy9tUq7sL%2Byv9SO%2F4ggKRF1XYgTsLuQSI%3D&reserved=0


 

Natuur 

• Marieke van Andel is coach in de natuur. Ze neemt je mee op 
WonderWandeling. Ga mee en ervaar de wereld om je heen én in jezelf op 
een compleet nieuwe manier! 

• Emma Daniels gaat jullie op zaterdag laten zien welke planten op het 
Landgoed eetbaar zijn. 

 

 

 

 


