
JARDIN d’HIVERRE®

In het voorjaar van 2017 is op de terreinen van Bomencentrum Nederland in Baarn de 
multifunctionele Jardin d’Hiverre geopend. Dit bijzondere, in een zeer groene omgeving gelegen 
gebouw,  biedt plaats aan gezelschappen van 100-500 personen binnen en 2.500 buiten en biedt 
tevens ruim 800 gratis Park-eerplaatsen. Voor iedere bijeenkomst of event, maken wij voor u
graag een maatprogramma met te allen tijde exclusief gebruik. Kom en ervaar deze locatie met
eigen ogen, waarin ‘sustainability’ op vele fronten herkenbaar is.

BOMENCENTRUM NEDERLAND PRESENTS:
Naast onze vele opdrachtgevers, voor wie wij altijd een maatprogramma en maatinrichting bieden,
gaan wij ook vele keren per jaar een samenwerking aan met partners om onze ‘eigen’ events te 
presenteren. Op onze ‘EventKalender’ treft u al deze, voor iedereen toegankelijke, events aan.
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Jazz,Fashion,Food&Culture
Indonesië zoals u het nog niet kende

Jardindo FairJardindo Fair

TRIO NITA AARTSEN

Nita Aartsen, dé jazz pianiste en zangeres uit 

Jakarta is van huis uit een klassiek pianiste, met een 

afgeronde opleiding in Contemporary Jazz aan het

Moscow conservatory. Zij werd in 1986 “pianist of the

state” voor Indonesië. Daarnaast was ze verbonden

aan een van de beste conservatoria in Jakarta als 

adviseuse en docente voor piano masterclasses. 

In recente jaren heeft Nita zich toegelegd op een 

muziekstijl waarin ze Jazz combineert met zowel 

Indonesische als Latijnse ritmiek en inmiddels heeft

ze in Azië naam gemaakt als  “the diva of Latin Jazz”.

ELLEN VAN OS, COUTURIER
Ellen van Os is couturier en textiel kunstenaar en heeft mede door haar roots in Nederlands 
Indië een enorme passie voor Indonesië. Haar ontwerpen zijn o.a. geïnspireerd op traditionele 
Indonesische kleding en stoffen. De kebayja, sarong en batik in een nieuw modern jasje. 
Something old, something new, something different, something true.
Bijzondere kleding voor bijzondere modellen die zichzelf mogen zijn. 

Middag + avondprogramma (van 16.00-24.00 uur)

16.00 – 16.15 Welkomstwoord 

door Ing. Hans R. Blokzijl en Ellen van Os

16.00 – 24.00 Indonesian markt in de Jardin (boven)

met o.m. taxaties Venduehuis

16.15 – 16.40 Indo Roots - Robin Block

16.40 – 16.55 De rode draad - Ellen van Os

16.55 – 17.20 Javaanse moderne dans - Aafke de Jong

17.20 – 17.40 Venduehuis - Frans Leidelmeijer

17.40 – 18.00 Borrelen

18.00 – 19.15 Indonesian Walking Diner

Avondprogramma (van 19.30-24.00 uur)

19.30 – 20.00 Ontvangst avondgasten

20.00 – 20.45 Ellen van Os - modeshow

20.45 – 21.00 Pauze

21.15 – 21.45 Trio Nita Aartsen

21.45 – 22.00 Pauze

22.00 – 22.30 Trio Nita Aartsen

22.30 – 24.00 Gezellig samenzijn

P R O G R A M M A
Middag + avondprogramma of avondprogramma
Middag + avondprogramma: van 16.00 uur tot 24.00 uur 

Het complete programma, ontvangst, gastsprekers, walking Indonesian diner, Indonesian markt, modeshow én 

optreden trio Nita Aartsen. De kosten voor dit uitgebreide middag + avondprogramma bedragen € 95,- (excl. dranken).

Avondprogramma: van 19.30 uur tot 24.00 uur 

Het avondprogramma met de Indonesian modeshow op de catwalk en een optreden van Trio Nita Aartsen.

De kosten voor dit avondprogramma bedragen € 45,- (excl. dranken).

Neem uw 
Indonesische 

kostbaarheden 
mee die u graag 

wilt laten 
taxeren!

INDO ROOTS

Robin Block is dichter, muzikant en theatermaker. 

In 2014 maakt hij samen met zijn Indische vader een

roots-reis naar Oost-Java op zoek naar sporen van de 

familiegeschiedenis, en op zoek naar verre verwanten

die daar nog steeds wonen. Op grappige, muzikale en

poëtische wijze vertelt hij over enkele van de bizarre

avonturen die hij daar meemaakte, en ook over hoe hij

als derde generatie Indo opnieuw een connectie 

maakte met de hedendaagse Indonesische cultuur.

Jardin d’Hiverre®

Jardin d’Hiverre®

Reserveren: klik hier
‘Jardin d’Hiverre’ is gelegen op de ruim 25 hectare 

bomenkwekerijen van Bomencentrum Nederland, net 

buiten Baarn, direct bij de op- en afritten van de A1. 

Voor de navigatie ingeven: Wildenburglaan, Baarn.

Wij heten u van harte welkom op 

zaterdag 2 december 2017.

Ing. Hans R. Blokzijl - Directeur Bomencentrum Nederland

Ellen van Os, couturier

FRANS LEIDELMEIJER

Frans Leidelmeijer is natuurlijk heel bekend van het 

veelbekeken TV-programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’. 

Wat men misschien nog niet wist is dat hij ook een 

specialist is op het gebied van ‘Indonesische Kunst’.

Met medewerking van o.a.: Trio Nita Aartsen, de Indonesian ‘leading lady of Jazz’, Frans Leidelmeijer,
kunstkenner en Robin Block, dichter, muzikant en theatermaker. Ook zijn er diverse exposanten van 
Indonesische gerechten, ingrediënten, Batik stoffen en curiosa. En verder: diverse bekende sprekers
over de Indonesische cultuur en Indonesische kunst.


