
Buitenkunstig Gorssel, een festival in het hart van Gorssel op 
zondag 16 juni vanaf 11.30 uur. We hebben gewerkt aan een fraai 
en gevarieerd programma van dit evenement, waar jong en oud 
van kunnen genieten.

Het festival is gratis en dat is natuurlijk alleen maar mogelijk 
dankzij de brede steun van de plaatselijke horeca, de actieve 
winkeliers en ondernemers in Gorssel, de gemeente en zeker 
ook de vele vrijwilligers. Al die mensen willen we heel hartelijk 
bedanken, want zonder hen lukt het niet zo’n evenement met 
een dergelijk programma te organiseren!

Dus kom vooral genieten op zondag 16 juni!

www.buitenkunstiggorssel.nl

Het team Buitenkunstig: Freek Bremer, Jacqueline van Velsen, 
Odette de Koning, Leonie Wouters, Hester Bolink

Opmaak: Lauren Keizer | www.deprinthut.nl
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WELKOM!
Buitenkunstig Gorssel bestaat dit jaar 10 jaar. Het is een gratis festival 
in het hart van Gorssel. Kom zondag 16 juni genieten van straattheater, 
kunst, brocante, streekproducten en muziek.
Het festival is van 11.30 – 17.00 uur.

MARKTEN
BROCANTEMARKT | Hoofdstraat | 11.30 tot 17.00 uur
Een zeer gevarieerd aanbod van antiek, curiosa en vintage.

KUNSTMARKT | Joppelaan | 11.30 tot 17.00 uur
Aanbod van o.a. de volgende technieken: tekeningen, glas en lood, 
fotografie, schilderijen, tassen, sieraden, beelden, LP kunst en 
keramiek.

STREEKPRODUCTENMARKT | Nijverheidsplein | 11.30 tot 17.00 uur
De markt bestaat uit ambachtelijk geproduceerde producten. 
Het aanbod varieert van aardbeien, diverse worstsoorten, honing, 
mosterd, kaas van een geitenboerderij, wijnproeverij, jam, houten 
krukjes en houtoven gebakken brood.

PROGRAMMA
HOOFDSPONSORS

STRAATTHEATER & ACTIVITEITEN

DUO TRIALI TRAMPOLINE | 13.30 | 15.30 | marktplein
Trampoline-act met springtoren waardoor de sprongen en salto’s nog hoger en 
spectaculairder worden. Vergezeld door de muziek van de Blues Brothers.

SWEET CHEFS draaien door | 12.30 | 14.15 | 16.00 | Museum More
Twee topkoks, van top tot teen zoetroze, zorgen al voor een lach op straat als ze 
zich naar hun plek begeven. Een persiflage op living statues want er zit altijd wel 
bewegiging in.

STONE AGE ROCKS | 12.15 | 14.00 | 15.45 | mobiel
Stenen komen tot leven …… de prehistorie is herrezen. Twee imposante 
rotsformaties lopen als machtige reuzen door de straten van Buitenkunstig in 
Gorssel. 

ALL THAT JAZZ | 13.00 | 14.30 | 16.00 | mobiel
Fietsend met haar huiskamer laat deze dame de Jazz-standaards door de straten 
klinken. Deze sassy jazzy girl geeft je al die Jazz!

HET SPEELDOOSJE | 12.00 | 13.30 | 15.15 | mobiel
Al draaiend op een sokkel, als een poppetje in een muziekdoosje ontwaakt het Parijse 
meisje en danst ze, tot ze gaapt, zich uitrekt en eer tevreden slaapt als een roosje.

DE WERELDWANDELAAR | 13.00 | 14.30 | 16.15 | mobiel
Met de wereld aan haar voeten gaat de wereldwandelaar bepakt en bezakt het 
avontuur tegemoet. Lopend op een wereldbol ontrolt zich in de straten van 
Buitenkunstig een reizend avontuur.

RENÉ VAN HOOREN KARIKATURIST | 11.45 | 13.00 | 14.15 | 15.00 | mobiel
Een cartoonist in combinatie met een humoristische (tafel) goochelaar, ijzersterke 
trucs met kaarten, munten en alledaagse voorwerpen. Hij tekent 12 tot 14 
karikaturen per uur.

CHONK | 12.30 – 16.30 | kinderplein
De koning van de speeltuin, spelen is van levensbelang. Een wip, draaimolen en grote 
bellenblazer gemaakt van een bankstel en luie stoelen. Kun je daar mee spelen?

GELE VERHALENBUS | 12.30 – 16.30 | kinderplein
Je kunt plaats nemen in de bus als je tussen de 3 en 12 jaar oud bent. 
Twee enthousiaste dames zullen de kinderen voorlezen. Deze act wordt gesponsord 
door DE DORPSRAAD uit Gorssel.

GREEN CHEF | 12.30 – 16.30 | kinderplein
Het groene ranja mannetje, wat doet die op het kinderplein? Oh kijk hij geeft gratis 
ranja weg.

Op onze website www.buitenkunstiggorssel.nl vind je alle sponsoren


