
Het Raadhuisplein wordt op vrijdag 2 september en za-
terdag 3 september omgedoopt tot Smulplein. Lekker 
eten en gezelligheid! Hier de line-up van de foodtrucks 
die jou gaan verwennen. 

Vanuit de Muziekcaravan 
op het Raadhuisplein zijn 
er tal van artiesten die 
voor Smaak en Sfeer-
vermaak zorgen. Deze 
artiesten krijg je te zien 
én te horen!

WAT JE KUNT ETEN 
OP HET SMULPLEIN!

VROLIJKE OPTREDENS OP 
HET SMULPLEIN
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Genieten van heerlijke Napoli-style pizza uit 

de Italiaanse houtgestookte ovens van 

Barnevelse pizzabakkers!

Pak een stoel of kruk bij  onze Raadhuis-

plein-bar en geniet van elkaar en de lekkerste 

drankjes.  

Vrijdag 2 september | Moon Spark | Tussen 16.00 - 22.00

Geef haar een gitaar en een microfoon en je hebt een topmiddag. De 

Barneveldse singer-songwriter Moon Spark moet je gezien hebben.

Vrijdag 2 september 

Goochelaar Joost 

Energiek, hilarisch en onvergetelijk. Goochelaar Joost is 

geen traditionele goochelaar, maar een rasentertainer 

die gegarandeerd verbazing veroorzaakt! Goochelaar 

Joost treedt twee keer een half uur op op tijdens de 

grootste VrijMiBo van Barneveld. 

Zaterdag 3 september | Karlijn Nijkamp 

Tussen 14.15 - 16.15

Zo’n groot geluid uit zo’n klein meisje? Dit krijgt Karlijn 

Nijkamp vaak te horen tijdens haar optredens. Met haar 

krachtige en charmante vocalen weet zij het publiek te fas-

cineren en voorziet zij dan ook diverse feesten van sfeer.

Zaterdag 3 september | De Zaak 

Tussen 17.15 - 19.15

Hou je van golden oldies als the Beatles en Elvis? Dan zit 

je goed op zaterdagavond. Coverband De Zaak is tussen  

17.15 en 19.15 op het Raadhuisplein met een show die je 

gezien moet hebben.

Vrijdag 2 september | Sher en Pelle  

Tussen 16.00 - 22.00

Sher is een veelzijdige, singer-songwriter uit 

Nijmegen. Haar sound kun je het beste ver-

gelijken met zangeressen als Tracy Chapman, 

Nina Simone en Stevie Nicks. Op de Smaak en 

Sfeerdagen treedt ze op samen met rasmuzi-

kant Pelle Tiemens. 

Smullen uit de dikke vette  smokers van B.A.S. 

Beers and Steaks, dé BBQ- en smoke specia-

list van Barneveld!

De lekkerste BBQ-bites van de 

Open Fire Grill van We Fire. 

Spaanse sferen op het Raadhuisplein. Alle 

stress verdwijnt met de lekkerste tapas van 

Tres! Viva l’espana!

Echt. Lekker. Ambachtelijk. Dat is waar het 

speciaalbier van Het Platte Harnas voor staat. 

Gebrouwen in Barneveld natuurlijk.

Heerlijk boerderij-ijs van de ijsmakerij van Erf 

Janz van de Rijksweg in Voorthuizen

Een feest is geen feest als Romy 

Tuinhof niet is geweest. Ze verwent u met de 

lekkerste koffie en zoetigheid.

Zaterdag 3 september | Paul Eppink 

Tussen 19.15 - 20.00

Paul Eppink is een muzikant die garant staat voor een 

avond vol herkenbare liedjes. 

Op het Smulplein kan je betalen met 

muntjes die voor 2 euro per stuk te koop 

zijn bij de muntjeskassa. Het is ook mo-

gelijk om muntjes te kopen op de zaak. 

Dan krijg je een factuur toegestuurd. 

Voor meer info over onze VrijMiBo-ar-

rangementen kan je een mail sturen 

naar ga@creatie-organisatie.nl


