
Oproep aan Utrechtse kunstenaars: maak een kunstwerk geïnspireerd op Vliegbasis Soesterberg. 
 
Heb je weleens door het hek van de historische 
vliegbasis  Soesterberg gekeken? Is het 
demonstreren voor de vrede je met de paplepel 
ingegoten? Ben je in dienst geweest of  betrokken 
bij het leger? Maak een kunstwerk geïnspireerd 
op de vliegbasis of het thema van het festival: 
Oorlog en vrede in Nederland anno 2013. Je 
maakt kans op een plaats in de installatie ‘The 
Receptor’ van Kaleb de Groot en Roosje Klap. 
 
 

Kunstenaars uit Soest, Zeist,  Amersfoort, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Woudenberg, 
Leusden, De Bilt en Baarn worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. De kunstwerken worden 
tijdens het festival tentoongesteld én te koop aangeboden in de Festivalshop; de opbrengst is voor 
de kunstenaar zelf. Grafisch ontwerper Roosje Klap en kunstenaar Kaleb de Groot kopen een aantal 
werken aan voor The Receptor: een minimuseum, krant en website gebaseerd op diverse thema’s 
rond de vliegbasis (www.thereceptor.nl). De Festivalshop is onderdeel van Festival De Basis: een 
festival met kunst, cultuur en natuur op de voormalige militaire vliegbasis Soesterberg. 
 
Festival de Basis 
In het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht vindt van vrijdag 13 tot en met zondag 22 september 
festival De Basis plaats op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Op het programma staan o.a. de 
kunstenaars Erik Odijk, Sanja Medic, Laurence Aëgerter, het Metropole Orkest, een fly-by i.h.k.v 100 
jaar militaire luchtvaart en Jacob TV & het Nederlands Blazers Ensemble. De natuur, de shelters, 
munitiebunkers en startbanen en de geschiedenis van het terrein vormen de aanleiding en 
achtergrond voor tentoonstellingen, concerten, ‘expedities’ op het terrein en kinderactiviteiten. 
 
Samenwerking 
Festival De Basis 2013 wordt opgezet door de Vrede van Utrecht (uitvoerend producent: Huis a/d 
Werf), samen met CBKU, SKOR, het Utrechts Landschap en de projectgroep Vliegbasis Soesterberg. 
Het Nationaal Militair Museum en het Veteraneninstituut dragen aan de manifestatie bij, evenals het 
Cultuurplatform Soest, Soestvrijstaal, Up2You, Soesterberglive, verenigingen en kunstenaars uit 
Soest en Zeist en Masterpeace. Kunstvakstudenten van de HKU (faculteit theater) en van de 
Toneelacademie Maastricht nemen deel aan het festival. 
 
Meedoen en informatie:  
Het gaat om het maken van een nieuw werk, alle media zijn welkom. Vul het aanmeldingsformulier in 
en stuur deze naar debasis@vredevanutrecht.nl onder vermelding van ‘Deelname Festivalshop 
Festival De Basis 2013’. Een reglement, een planning en randvoorwaarden voor een in te zenden 
werk worden toegestuurd. Heb je inhoudelijke vragen? Stel deze dan per mail aan 
debasis@vredevanutrecht.nl. t.a.v. Ella Derksen, programmaleider Beeldende Kunst De Basis.  
 
www.vredevanutrecht2013.nl/debasis  
debasis@vredevanutrecht.nl 
 
 

                                           

http://www.thereceptor.nl/
mailto:debasis@vredevanutrecht.nl
http://www.vredevanutrecht2013.nl/debasis
mailto:debasis@vredevanutrecht.nl

