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CULTURELE (KOOP)ZONDAG 3 maart
Vorig jaar vond de eerste editie van de Culturele (koop) Zondag
Kijken, Kijken, Kopen plaats: volop theater, dans, muziek en
beeldende kunst in kleine en grotere winkels. Het werd een zonnige
dag vol prettige verrassingen in de mooie Utrechtse binnenstad.
De conclusie van publiek, ondernemers en organisatoren was
eensluidend: dit smaakt naar meer!
En zo komt er een tweede editie van Kijken, Kijken, Kopen. Met
meer dan vijftig optredens, variërend van dichtende, aantrekkelijke
mannen in de pashokjes van Livera tot de opera Blauwbaard in
de Bijenkorf. Van een spetterende dansshow in Coolcat tot een
muziektheaterspektakel tussen de spijkerbroeken in De Rode
Winkel, van een bijzondere dansvoorstelling in Strand West tot een
intiem liedjesprogramma in woonwinkel Keck & Lisa. Verdieping
wordt ook dit keer geboden in het CZ-college in samenwerking
met de Universiteit Utrecht. Hoogleraar Neurobiologie van Gedrag,
Louk Vanderschuren, biedt een wetenschappelijke kijk op een
begrip waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben: verleiding.
Kijken, Kijken, Kopen blikt ook alvast vooruit op de feestelijke viering
van de Vrede van Utrecht. Op donderdag 11 april 2013 is het
namelijk zover: op die dag werd 300 jaar geleden – na een onderhandelingsperiode van ruim anderhalf jaar! – de eerste ‘Europese’
Vrede getekend, in Utrecht. Veel Utrechtse kunstenaars en gezelschappen zijn met dit bijzondere Vredesjaar aan de slag gegaan
(zie ook pagina 24). Tijdens Kijken, Kijken, Kopen gooien we alvast
wat in de aanbieding. Let op het speciale Vrede van Utrecht
icoontje bij de verschillende programmaonderdelen.
Confronterende en ontroerende voorstellingen voor jong en ouder,
nieuwe kennis en winkels als verrassende locaties, het is er allemaal.
Trakteer jezelf en kom naar Kijken, Kijken, Kopen!
Graag tot 3 maart.
–
Peter de Haan, intendant Vrede van Utrecht
Hanneke Bouwsema, directeur Cultuurpromotie Utrecht
(Culturele Zondagen/Utrechts Uitburo)
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WINKELCENTRUM
HOOG CATHARIJNE

Winkel van Sinkel, foto: Hanne Nijhuis

WINKEL VAN SINKEL
Oudegracht 158

Begin deze Culturele Zondag goed
met een brunch in de Winkel van
Sinkel. Tijdens de brunch geven de
broers Maarten en Steven Beijer
een cello- en pianoconcert.
Ook de rest van de dag is er een
uitgebreid programma in de Winkel
van Sinkel:
• Het CZ College in samenwerking
met Universiteit Utrecht draait dit
keer om het thema Verleiding.
• Cult Dealer Enzo werkt in een
speciaal Cultlab XL aan een
performance.
• Greg Nottrot van het NUT houdt
een feestelijke BINGO in zijn
NUTtige winkel, in de Winkel van
Sinkel
• Danielle Hermans leest voor uit
haar boek In Vredesnaam.
• Aan het eind van de middag spelen
de studenten van USConcert
heerlijke muziek!
Kijk op pag. 10 voor een toelichting.
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Gedurende de dag kun je bij de
infostand van Culturele Zondagen
terecht met al je vragen over het
programma van Kijken, Kijken,
Kopen.

1. Theatergroep Powerboat (Bas
Kortmann en Fokka Deelen)
Zo, nu eerst even Midget
sjoelen...
Hoog Brabantplein
13.00-17.00 uur
Iedereen kan Midgetsjoelen. Je weet
toch: sjoelen op speciale bakken
die geïnspireerd zijn op midgetgolfbanen. Sjoelen 2.0 – the next
generation! Midgetsjoelen stoft de
sjoelbakken grondig af en zorgt voor
een ware opleving van het oudhollandse spel. Of je nou een oude
sjoelkampioen bent of een rookie:
met Midgetsjoelen maak je altijd
kans om te scoren.
PLAY ME, foto: Frank Verhagen

Openingsbrunch
11.30-13.00 uur
Kosten brunch: € 9,95
Kinderen t/m 12 jaar: € 4,Reserveren: 030-2303030
info@dewinkelvansinkel.nl

Borrel & muziek
17.30-19.00 uur

Stadhuisbrug

Buiten op de Stadhuisbrug vind
je de infostand van het Utrechts
Uitburo en de Vrede van Utrecht
bus. Kinderen kunnen hier ook
meedoen aan de Skon workshop
Demonstreren kun je leren.
Zie pagina 27.

2. Giulia Mureddu en Michele
Bagaglio
PLAY ME
Hoog Brabantplein
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
‘Ready to Play?’ Je staat oog in
oog met een personage die nog het
meest weg heeft van een superheld.
Met de afstandsbediening kun je
hem aansturen. Zo ontstaat er een
unieke, intieme en interactieve
solo waarin lichaam en geluid
een eenheid vormen. PLAY ME is
gebaseerd op de videogame Wii en
ontwikkeld door choreografe Giulia
Mureddu in samenwerking met
componist Michele Bagaglio.

3. Theatergroep De Jongens
3D Twister
Hoog Brabantplein
13.00-17.00 uur
(doorlopend met korte pauzes
tijdens PLAY ME)
Ervaar het aloude Twister in 3D.
Deze klassieker in een modern jasje
zorgt voor plezier voor jong en
oud. Iedereen kent het hilarische
behendigheidsspel met de vier
kleuren, waarin de fysieke uitdaging
alomtegenwoordig is. Theatergroep
De Jongens, bekend van fysiek
locatietheater, gaat met de tijd mee
en tilt het spel naar de 21e eeuw.
Komt dat zien en ervaar het zelf,
in 3D. Zonder bril!

www.utrechtsuitburo.nl
www.vredevanutrecht2013.nl
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en komen we grote helden als Miles
Davis en Radiohead tegen. In de
loop van 2013 zal hun album uit
komen, vandaag alvast een preview.

LANGE VIE
6. Holland Opera
Blauwbaard
Femme Vanille
de Bijenkorf
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Chiel Meijering componeerde
de opera Blauwbaard die deze
4. Touchée Dance Company
zomer wordt hernomen op Fort
Coolcat
Rhijnauwen tijdens de Vrede van
14.00 / 15.00 / 16.00 uur
Utrecht (zie pag. 24). ‘Een sfeervolle
(duur: 15 min)
Coolcat is vandaag het podium voor partituur met snoeihard elektrisch
gitaargeweld en uitbundig slagwerk,
de dansers van Touchée Dance
maar ook zoetzachte violen’, aldus
Company. Tijdens een knallende
dansshow voor kinderen en tieners de NRC. Vandaag is een deel te zien
zetten zij de winkel op z’n kop. Van van dit bloedstollende verhaal.
Tijdens een feest rond zijn fort laat
Hip Hop tot Latin en van Street tot
de mysterieuze Blauwbaard zijn oog
Feminine, alles komt voorbij.
vallen op Judith. Hij maakt haar het
hof en trouwt haar nog dezelfde
5. Femme Vanille
nacht.
Revenge
13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 uur
Solisten: Niek Idelenburg, tenor
(duur: 15 min)
(Blauwbaard) en Leonie van Veen,
De Utrechtse jazz-pop band Femme
sopraan (Judith).
Vanille nam in New York haar
debuutplaat op, op uitnodiging van 7. Diverse Utrechtse kunstenaars
de met een Emmy Award bekroonKunst & design in de Bijenkorf
de producer Dan Dzula. De band
de Bijenkorf
werkte samen met verscheidene
12.00-18.00 uur
top musici uit New York. Negen
De Bijenkorf zet haar deuren open
filmische jazz-pop songs zijn het
voor kunst en design van Utrechtse
resultaat. Zo is Madeleine Peyroux
kunstenaars. Een warenhuis en
een belangrijke inspiratie bron,
kunst? Het blijkt een prima match.
horen we een vleugje Sufjan Stevens Juist in het hart van het stadsleven

VREDENBURG
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opera door striptekenaar én Oscarwinnaar Arjan Wilschut. Terwijl het
koor, het Utrechtsch Studenten
Concert en maar liefst negen
professionele solisten de opera
uitvoeren, kan het publiek het
verhaal via de stripanimatie volgen.
9. For the Birds
WE
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Als volleerde muzikale guerrilla’s
met instrumenten als bewapening
trekken de jonge mannen van For
the Birds (finalisten popprijs Utrecht)
het publiek mee in hun duel met de
muziek. Een strijd die zeer originele
Holland Opera
en interessante vondsten met zich
staat kunst haar mannetje. Met werk meebrengt: spatgelijke grooves,
bevreemdende maatsoorten en
van: Couzijn van Leeuwen, Joyce
laag over laag van samenzang en
Graafhuis, Rogier Martens, Keilief,
Ayuk Kuperus, Jan Ros, Bob Negrijn, melodie. Als publiek word je het ene
Frans Ottink, Lennart Wolfert, Esther moment van schrik gedwongen om
te dansen, het andere moment sta
Derkx, Mieke de Waal, Studio
je stil van bewondering te luisteren
Nynker.
De expositie is tot en met 10 maart naar de meest verfijnde beat.
te bezichtigen.

8. Utrechts Operakoor
I Lombardi - Giuseppe Verdi
de Bijenkorf
14.00 / 15.00 uur (duur: 15 min)
Het Utrechts Operakoor zingt met
sopraan Francis van Broekhuizen
een paar prachtige stukken uit
de opera I Lombardi van Verdi.
Een voorproefje van de complete
uitvoering die op 14 april plaatsvindt in Vredenburg. Dat is tevens
de wereldpremière van het speciaal
gemaakte beeldverhaal van deze

OUDEGRACHT
10. DI Utrecht i.s.m. Kenzo Kusuda
SKIN/NIKS
Strand West
Tijd: 13.30 (try-out) / 14.30 /
15.30 / 16.30 uur (duur: 30 min)
In Japan vieren ze op 3 maart
Hinamatsuri, een Japans poppenfeest of ‘meisjesdag’. Speciaal voor
deze zondag werkt DI Utrecht (voorheen Dansimprovisatie Utrecht)
samen met de van oorsprong
7

advertentie

Japanse choreograaf Kenzo Kusuda.
‘Door de poriën van onze huid
luisteren we naar het mooiste orkest,
namelijk de adem van de wereld
waarin wij leven.’ DI Utrecht staat
bekend om haar bijzondere locatievoorstellingen in de Utrechtse
binnenstad, o.a. in de Geertekerk
en de Domtoren. De groep maakt
dans vanuit improvisatie waarbij
de interactie tussen muziek, dans,
ruimte en het publiek centraal staat.
11. USConcert/
blaaskwintet Zijwind
Peter en de Wolf
Boekhandel De Slegte
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
In kleinere formaties brengen de
Utrechtse studenten van het
USConcert dit jaar een gevarieerd
repertoire. Op drie plaatsen in de
stad zijn deze zondag ensembles
te horen en te zien, zie ook pagina
12 en 13. Het blaaskwintet Zijwind
speelt in De Slegte het beroemde
muzikale sprookje Peter en de Wolf
van Sergei Prokofiev. Een verteller
brengt het verhaal tot leven. Hoe
vangt de jonge, onbevangen Peter
de hongerige wolf in de tuin van zijn
grootvader? En hoe loopt het af met
de kat, de eend, het vogeltje en de
jagers?
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12. Charlotte de Moel & Ilse
Stijntjes
Onder de Gracht – Reddings
brigade Frans en Wim
The North Face
13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 uur
(duur: 15 min)
Een team dat 24 uur per dag paraat
staat, in perfecte conditie verkeert,
de juiste zwemslagen beheerst en
bereid is om tot het uiterste te gaan.
Waar nodig trekken ze een sprintje,
ze presteren onder hoge druk, met
gevaar voor eigen leven. Reddingsbrigade Frans en Wim; twee
‘gewone’ mannen, met het hart op
de goede plaats, redden het theater
van haar ondergang. Acteurs,
actrices en gezelschappen hoeven
niet te verdrinken want Frans en
Wim bieden ze hun verdiende
podium.
13. Ruben Heimans & Marianne
Király
Sonar Acoustic
Kwartier
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
Het dynamische duo Sonar Acoustic
navigeert moeiteloos door de
muziekgeschiedenis en wisselt
met het grootste gemak tussen
een levendige baroksonate en een
sensuele tango. De sonore klank
van de contrabas en het kleurrijke
palet van de piano vullen elkaar
aan in een prachtig spanningsveld.
De gedreven musici nemen het
publiek mee in hun muzikale avonturen. Ontdek het originele geluid
van deze spectaculaire combinatie.

Culturele Zondagen arrangement
zaterdag 2 & zondag 3 maart 2013
Meer van Utrecht zien? Kies voor een
plezierig verblijf in één van de onderstaande
hotels en bezoek Utrecht in combinatie met
de Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen.
Arrangement op basis van 2 personen:
Apollo Hotel Utrecht City Centre
€ 49,50 p.p.p.n. incl. ontbijt
Grand Hotel Karel V
€ 120 p.p.p.n. incl. ontbijt en diner
Meer informatie op: www.culturelezondagen.nl

14. Anne-Beth Schuurmans e.a.
Virtuoos
Miss Etam
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Virtuoos is een dansvoorstelling van
Anne-Beth Schuurmans waarin twee
dansers en een violist op zoek gaan
naar virtuositeit. Ze dromen, oefenen,
trotseren en proberen nóg beter te
worden, om op een dag uitmuntend
en magistraal te zijn. Maar ongemerkt zijn ze meesterlijk goed in
allerlei dagelijkse dingen. Mogen
ze zichzelf toestaan hier af en toe
van te genieten?

15. Het Filiaal
Toen mijn vader een
struik werd
Selexyz Broese
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur,
(duur: 15 min, leeftijd: 8+)
Jeugdtheatergezelschap Het Filiaal
maakt in het kader van de Vrede van
Utrecht (zie pag. 24) een theaterbewerking van het boek Toen mijn
vader een struik werd van Joke
van Leeuwen. Een indrukwekkend
verhaal over het meisje Toda dat op
een schijnbaar simpele manier laat
zien hoe ingewikkeld en absurd
10

oorlog is. Actrice Mirthe Klieverik en
gitarist Peter Sambros brengen met
spel, muziek en liedjes de bizarre
wereld van Toda tot leven. Soms
speels en komisch, soms ingetogen
en ontroerend. Muziektheater dat
je nooit meer loslaat.
16. Maarten en Steven Beijer
Winkel van Sinkel
Tijd: 11.30-12.30 uur
(tijdens de brunch)
De twee broers Maarten (19) en
Steven (22) groeiden op in een
muzikale familie. Op zesjarige
leeftijd begonnen ze beiden met
muzieklessen. Hun repertoire
bestaat uit hoogtepunten uit de
Romantiek. Ze spelen o.a. muziek
van Rachmaninoff, Mendelssohn
en Saint-Saëns. In wisselende
samenstellingen geven ze regel
matig concerten en hun talent
wordt daarbij alom geprezen. Voor
deze Culturele Zondag stelden ze
een speciaal programma samen
op cello en piano.
17. CZ College i.s.m. Universiteit
Utrecht
Kijk op Verleiding
Winkel van Sinkel
14.00-14.30 uur
Deze zondag zit vol verleidingen:
een fantastisch concert, lekker eten,
sociale ontmoetingen of dat nieuwe
jurkje dat voor jou ontworpen lijkt.
En dat is goed, want kunnen
genieten is essentieel voor ons
dagelijks functioneren. Hersen
onderzoekers onderscheiden drie
‘bronnen’ van genot die een vergelijkbaar effect hebben op ons brein:

CZ College, Foto: Ian Muttoo

natuurlijke (denk aan eten, sociaal
contact), abstracte (zoals kunst en
muziek) en chemische (bv alcohol
en drugs). Louk Vanderschuren,
hoogleraar Neurobiologie van
Gedrag aan de Universiteit Utrecht,
legt uit wat er gebeurt in onze
hersenen als we genieten. Hoe
goed ga jij om met verleidingen?

Winkel van Sinkel aan een waanzinnige performance. Op de eerste
verdieping krijgt het Cultlab vorm
door middel van een analoog
forum, dat draait om samenwerking,
verbinding en crowdsourcing.

19. Greg Nottrot / het NUT
BINGO! Een feestelijke
crisisvoorstelling
Winkel van Sinkel
18. Cult Dealer Enzo
13.30 / 14.30 / 15.30 uur
Cultlab XL
(duur: 15 min)
Winkel van Sinkel
13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 uur Nummer 31, ein-und-dreizig, thirty
one, numero trent et un... bingo!
(duur: 15 min)
Het leukste spel van de Europese
Cult Dealer Enzo gaat samen met
campings en bejaardentehuizen
een aantal van de meest rauwe en
wordt weer gespeeld in de NUTtige
uitdagende creatievelingen in
winkel. Na alle voorjaarsinkopen kun
Utrecht een voorproefje geven van
je aanschuiven en kans maken op
het programma van Cultfest 2013:
de mooiste prijzen. Het is niet
hét underground festival aan de
geven, maar nemen! Winnen, innen
werven en in de kelders van de
en binnenhalen is het motto. Je
Oudegracht. In dit Cultlab XL
speelt alleen voor jezelf en het is
werken acrobaten, yogi’s, videonooit crisis!
mappers en dj’s midden in de
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20. Daniëlle Hermans /
Vrede van Utrecht
In Vredesnaam
Winkel van Sinkel
16.15-16.45 uur
‘Factionthriller’-auteur Daniëlle
Hermans leest voor uit haar
historische thriller In Vredesnaam,
die ze speciaal voor de Vrede
van Utrecht schreef (zie pag. 24).
Geschiedenis en cultuur zijn belangrijke uitgangspunten voor haar
boeken. Ze baseerde zich voor dit
verhaal op de historische feiten rond
de Vrede van Utrecht en voegde
daar een flinke dosis fantasie aan
toe. ‘De geschiedenis herhaalt zich
USConcert
steeds weer. Ik vind het boeiend om
mijn lezers dit te laten zien. Niet de
mens maar de omgeving verandert.
We leren veel te weinig van de
geschiedenis.’ Na afloop van de
22. Tineke & Judith Steenbrink
lezing volgt een signeersessie.
Severijn
Mobach
13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 uur
21. USConcert / combo
Tango
(duur: 15 min)
Winkel van Sinkel
De tweelingzussen Tineke en Judith
16.15-17.00 uur
Steenbrink spelen met hun ensemble
In kleinere formaties brengen de
Severijn barokmuziek, de één barokUtrechtse studenten van het
viool, de ander klavecimbel en orgel.
USConcert dit jaar een gevarieerd
Het liefst spelen ze uit onbekende,
repertoire. Op drie plaatsen in de
vergeten of verloren gewaande
stad zijn deze zondag ensembles
manuscripten. Vanuit deze thuiste horen en te zien (zie pag. 8 en
haven in de barok slaan ze met ziel
13). Alledrie combineren zij verschil- en zaligheid bruggen tussen de
lende kunstvormen. In de Winkel
17e en 18e eeuw en het hier en nu.
van Sinkel speelt een combo van
In hun composities wordt alles
leden van het USConcert heeropnieuw ontdekt, omgedraaid,
lijke dansmuziek, waar de dansers
strak getrokken en geschrapt.
van studentendansvereniging
STUdance wel raad mee weten.

CHOORSTRAAT
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23. Marije Nie
Van Dalen
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Tapdanser Marije Nie is muzikant
met haar virtuoze voeten, een
dansende percussionist. Het fenomeen tapdans inspireert en intrigeert haar. Het is aanstekelijk, licht
en grappig, en tegelijkertijd intens
en heftig, met grote energieke
kracht maar ook met fijnzinnige
details. In haar performances
verbindt ze haar dans met muzieksoorten als klassiek, hedendaags,
jazz, improvisatie, elektronisch,
pop en folk, maar ook met theater,
videokunst en film. Het zijn grensoverschrijdende ontmoetingen en
ontdekkingsreizen.

24. Yentl en de Boer
L’Occitane
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
Yentl Schieman en Christine de Boer
leerden elkaar kennen tijdens hun
opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam en sindsdien
werken ze samen. Afgelopen jaar
wonnen ze op het Fringe Festival in
Amsterdam de Fringe Zilver Award
voor hun Nachtcafé Club Silenzio.
Deze zondag brengen ze een mix
van Franse chansons en eigen
materiaal. Ze zingen over wat ze
opmerkelijk vinden, soms grappig
en soms verdrietig.

MINREBROEDERSTRAAT
25. USConcert / Strijkkwintet
Medeklinkers
De Schilderijententoonstelling
Galerie Rob Rademaker
13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 uur
(duur: 15 min)
Het Strijkkwintet Medeklinkers van
USConcert zal een bewerking van
de Schilderijententoonstelling van
Modest Mussorgsky ten gehore
brengen. Deze Russische componist
schreef het werk naar aanleiding van
een bezoek aan een tentoonstelling
van de schilder Viktor Hartman.
Galerie Rob Rademaker is de
perfecte plek voor dit concert.
Zie pag. 8 en 12 voor de andere
twee concerten van USConcert.

Marije Nie
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advertentie

Jazz
bruisende

1e zondag van de maand Floris Lamers
3e zondag van de maand Heleen Schuttevaêr
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Vessel

Ken je Klassiekers 2, de Bijbel

JANSDAM

STADHUISPLEIN

26. Joris van Oosterwijk &
Connor Schumacher
Vessel
Galerie SANAA
14.00 / 15.30 uur (duur: 15 min)
Beeldend kunstenaar/theatermaker
Joris van Oosterwijk en danser
Connor Schumacher tonen samen
Vessel, eerder gemaakt voor One
Night’s Dance bij Dansateliers
Rotterdam. De performance is
geïnspireerd op het sterk conser
vatieve, religieuze Amerika waar
Schumacher opgroeide.

27. Theatergroep Aluin
Ken je Klassiekers 2, de Bijbel
Stadhuisplein
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Op een humorvolle, flitsende en
verhalende manier gaan drie jonge
acteurs van Aluin in ‘containertuinen’ op het plein door de tien beste
Bijbelverhalen uit het Oude Testament. Van de schepping tot aan de
wijze koning Salomo, van de ark van
Noach tot de reis uit Egypte onder
aanvoering van Mozes. Splijtende
zeeën, kinderoffers, brandende
steden en braambossen. De Bijbel
is de grootste inspiratiebron van
schrijvers, schilders, componisten
en theatermakers. Toch weten we er
weinig van. Dat is zonde. Oersterke
verhalen zijn van alle tijden.

BRESSON
café brasserie jazzclub

Wijnproeverij - Trattato di Utrecht

Proef op het Stadhuisplein de
Vrede van Utrecht wijnen, met
de welluidende namen Trattato
di Utrecht Barbera (rood) en
Trattato di Utrecht Chardonnay,
uit Piemonte in Italië. De Vrede
van Utrecht is niet één verdrag,
maar een hele serie, tussen alle
partijen afzonderlijk. Eén van de
verdragen die op 11 april 1713 in
Utrecht werden getekend, was
tussen Frankrijk en het hertogdom Savoye. Dit landje, waartoe
ook Piemonte behoorde en dat
Turijn als hoofdstad had, speelde
een belangrijke rol in de oorlog.

Oudegracht 214
Utrecht
T 030 2322623
www.brasseriebresson.nl

OUDKERKHOF
28. Margit Odems
The gift of Margit Odems-Deel I
Lens
13.30 / 14.45 / 16.00 uur
(duur: 30 min)
Margit Odems heeft ‘the gift’: alles
wat haar blik vangt wordt theater.
In de vorm van een theatrale
workshop leert ze het publiek hoe
zij zelf, door hun manier van kijken,
kunst of zelfs theater kunnen
maken. Ideaal in tijden van crisis en
bezuinigingen. Een blikverruimende
voorstelling, waarin de kijker
centraal staat als schepper van de
kunst. Overal is kunst, het is maar
hoe je het bekijkt.
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Ik ben niet van plastic

SCHOUTENSTRAAT
29. Lotte van Dijck
GURUS
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
‘In de stem van singer-songwriter
Lotte van Dijck schuilt een geweldige troost’, schreef de VPRO gids
over ‘Lege plaatsen in de stad’, het
eerste solo album van Lotte van
Dijck. Ze won de Grote Prijs van
Nederland in de categorie singersongwriter. Lotte voelt zich thuis
op de plek waar muziek, taal en
beeld elkaar beurtelings optillen.
Daarom maakt ze niet alleen
poëtische liedjes, maar ook voorstellingen, filmmuziek, gedichten
en tekeningen.
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30. Liselot Pluister
Ik ben niet van plastic
La Palmerie
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
Ik ben niet van plastic is een etalage
performance met mensenpoppen
en gespannen touwtjes. Sinds haar
afstuderen aan de HKU in 2011
maakt Liselot Pluister fysieke
beeldende voorstellingen in etalages
en winkels. Ze zoekt hierbij altijd
naar een link tussen de winkel en
het langslopende publiek. ‘Wat mij
inspireert is het moment dat etalagepoppen worden aangekleed, ze
komen dan tot leven. Ze transformeren in personages met ieder een
eigen identiteit.’ Ik ben niet van
plastic: een performance over hoe
we spelen en bespeeld worden.

31. Jan Groenteman
Bigoli
13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 uur
(duur: 15 min)
Jan Groenteman zingt in Bigoli zijn
meest romantische nummers, recht
uit het hart. Nederlandstalig, zichzelf
begeleidend op accordeon en met
een vleugje Mediterrane passie.
Jan schreef eerder liedjes voor
onder andere Paul de Leeuw en
Birgit Schuurman. Ook maakte hij
de Oerol-hit ‘Wees niet te zuinig op
je hart’ die zeker niet zal ontbreken.

NEUDE
32. De Dansers
Café Ed Sanders
Neude
13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 uur
(duur: 15 min)
Rockconcert en dansvoorstelling
in één, dat is Café Ed Sanders.
De jonge honden van Ed Sanders
zijn onbevreesd en kwetsbaar.
Alleskunners die spelen, delen,
dansen en vechten, op zoek naar
echte beleving. Samen toveren ze
een alledaagse omgeving om tot

Café Ed Sanders
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een theatrale speeltuin. Café Ed
Sanders is een compositie die het
midden houdt tussen een concert
en danstheater, waarin liedjes,
ritmes en lichamen je om de oren
vliegen.
33. Noorderzon / ITGWO
Parachute springen voor knuffels
Neude
13.00-17.00 uur
Wil je je knuffelbeest een geweldige
ervaring bezorgen? En heeft hij
geen hoogtevrees? Kom dan langs
op de Neude waar je je eigen knuffel
een echte parachutesprong kunt
laten maken! Vang jij hem ook weer
op? Als hij veilig is geland krijgt hij
een echt parachutespring-diploma.

VINKENBURGSTRAAT
34. Lennie Visser i.s.m.
CliniClowns Nederland
Cadeau..au!
Pinokkio
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
In speelgoedwinkel Pinokkio kom
je komische taferelen tegen. De
CliniClowns verzorgen hier een
optreden vol verrassingen. ‘Een
hele lieve knuffel, een beer, zo’n
mooie, echte weet je wel? Voor
jou uitgezocht en ingepakt. Nou ja
ingepakt… heb je even? Inpakken is
namelijk een feest op zich!’
CliniClowns Nederland staat voor
‘de kracht van de lach’ en wil een
impuls geven aan Physical Comedy
als onderdeel van clownerie.

Parachute springen voor knuffels

BAKKERSTRAAT
35. Pieter Post
De Wijnflessen Act
Hoedenzaak Jos van Dijck
13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 uur
(duur: 15 min)
Een ietwat verdwaald uitziende
Fransman wandelt door Utrecht
met een doosje rode wijn onder
zijn arm. Hij is duidelijk ergens naar
op zoek als hij de Hoedenzaak Jos
van Dijck binnen loopt. Hij kijkt wat
in het rond, opent een fles wijn en
deelt die met de overige klanten.
Als de winkel aan het eind van de
dag sluit en de Fransman weer op
straat staat, is de doos leeg en heeft
hij een hoedje op.

Eboman

36. Eboman
iAm Store
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
In de iAm Store installeert multimedia kunstenaar Eboman een
interactieve installatie waarmee
je als bezoeker zelf video’s kunt
remixen via een 3D camera.
In deze video-remix game speel je
de hoofdrol in videoclips die je ter
plekke aanpast, remixt en aanvult.
Het resultaat is direct te zien. Speel
de game en word DJ, VJ, acteur
en performer in één. Al meer dan
twintig jaar produceert Eboman
video-sample-tracks, waarbij hij
muziek componeert met ‘real time’
video samples.
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LANGE ELISABETHSTRAAT

STEENWEG

38. Trio Koenijn
De Rode Winkel
13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 uur
(duur: 15 min)
Trio Koenijn bestaat uit het, inmiddels beroemde, cultfiguur ‘Koenijn’
(filosoof in konijnenpak) en zijn twee
muzikale kompanen Wil Koster en
Frank Frank. Met zijn karakteristieke
(falcet)stem zingt het Koenijn liederen uit de oudheid en de nabije
toekomst, van obscure en minder
obscure schrijvers. Hij wordt begeleid op gitaar, saxofoon, laptop en
piano. Koenijn is het boegbeeld
van muziektheatergezelschap Circus
Treurdier.

40. VIP-ontvangst
HEMA
13.30-16.45 uur
Altijd al eens willen ervaren hoe het
is om een Hollywoodster te zijn?
Grijp dan nu je kans en betreed de
rode loper die speciaal voor jou is
uitgerold voor de ingang van de
HEMA.

Trio Koenijn, Foto: Saris & den Engelsman

37. Oscar Kocken, Jibbe Willems
& Een Héél Speciale Gast
Testosteromaniek
Livera
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
Vrouwen van Utrecht, jong en iets
minder jong, grijp uw kans: duik met
drie literaire, poëtische en muzikale
adonissen in de kleedkamers van
het allerkleinste lingeriezaakje van
de stad. Gewapend met gedichten,
liedjes en verhalen brengen zij de
ene na de andere ode aan de vrouw
en al haar onbegrijpelijkheden. Wie
deze kenners dan wel mogen zijn?
In elk geval ELLE-columnist Oscar
Kocken, toneelschrijver en dichter
Jibbe Willems en die derde gast...?
Daarvan weet men alleen dat hij
héél speciaal is.
20

39. Heldendaden
Clinique d’Amour
The Body Shop
13.30-16.45 uur
In deze instant theateract maken de
zusters van Clinique d’Amour graag
een afspraakje met je voor een
zinderend avontuur. Op zoek naar
de ware? Of wil je de relatie met je
schoonfamilie, vrienden of collega’s
verbeteren? In dit hospitaal wacht je
een theatrale liefdesbehandeling op
maat. Bezoek na de behandeling de
‘Pikanterette’ voor de nodige nazorg
en een persoonlijk recept. Duur van
de behandeling: tien minuten.

Solid Ground

41. Solid Ground
Sissy-Boy
42. Solid Ground
H&M
13.30 / 14.15 / 15.00 / 15.45 /
16.30 uur (duur: 15 min)
Tegelijkertijd in de Sissy-Boy en
de H&M tonen de toptalenten in
Solid Ground Movement strakke hip
hop-moves op dikke hip hop-beats.
Solid Ground is de eerste hiphopschool van Amsterdam. Jonge
dansers leren onder professionele
begeleiding van Alida Dors en Bryan
Druiventak verschillende hiphoptechnieken aan.

DOMPLEIN
43. Saskia Coolen
VVV
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Saskia Coolen is een vooraanstaand
blokfluitiste met een internationale
carrière. Zij speelt deze Culturele
Zondag muziek van een beroemde
Utrechter uit de 17e eeuw: Jacob
van Eyck. Hij was beiaardier en

blokfluitist en speelde voor de
‘hangjongeren’ van zijn tijd op het
Janskerkhof. Saskia Coolen is lid van
het Utrechtse ensemble Camerata
Trajectina, dat zich specialiseert in
de muziek uit de Gouden Eeuw.
Samen met voormalig stadsbeiaardier Arie Abbenes vormt ze het
enige blokfluit-beiaard duo ter
wereld.
44. Martine Letterie / Vrede van
Utrecht
Stadswandeling ‘Het mysterie
van de zwarte mantel’
route afhalen bij VVV
12.00-17.00 uur
Kinderboekenschrijfster Martine
Letterie schreef het boek ‘Het mysterie van de zwarte mantel’. Het
verhaal speelt zich af in Utrecht ten
tijde van de vredesonderhandelingen in 1713. Bij het boek hoort een
stadswandeling voor kinderen – en
ouders – met opdrachten langs de
locaties die voorkomen in het boek.
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DONKERE GAARD

ZADELSTRAAT
48. Aafke Romeijn
Zapatos
13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 uur
(duur: 15 min)
Singer-songwriter Aafke Romeijn
brengt een programma met liedjes
van haar eerste soloplaat Stella Must
Die! Een plaat over mooie meisjes,
stiekem zoenen in het fietsenhok,
gooien met keukenmessen, en
Stella natuurlijk. Een plaat om te
janken, maar dan wel op de goede
manier. Haar debuutalbum gooide
hoge ogen op de luisterpaal van
3voor12, en werd warm onthaald
door pers en publiek. Dit jaar komt
haar nieuwe, tweede album uit.

Verpleger van de Geest

Cupido

VISMARKT

LICHTEGAARD

47. Desiree van Haaren
Cupido
Lily Conemans
13.30 / 14.30 / 15.30 uur
(duur: 15 min)
Na een succesvolle performance
op de Nieuwjaarsduik keert Cupido
terug. Een humoristische locatievoorstelling waarin Cupido neerstort
op aarde en de fysieke vorm van
een mens aanneemt. Geheel in het
rood gekleed stort zij met een grote
rode koffer en veel lawaai vlak voor
het publiek neer. De Engel der
Liefde is ontslagen en moet van het
één op het andere moment leren
mens te zijn. Dat blijkt nog helemaal
niet zo makkelijk.

45. Michiel Lieuwma
Simon Levelt
14.30 / 15.00 / 15.30 uur
(duur: 15 min)
Na het overweldigende succes van
zijn drie liedjesprogramma’s keert
Michiel Lieuwma nog één keer
terug voor een laatste reeks vrolijk
ongepaste, onweerstaanbaar misplaatste, en irritant onvergetelijke
zotte kroeg- en meezingliedjes.
Michiel Lieuwma schrijft theater,
proza en liedjes. Samen met
regisseur Wilhelmer van Efferink
richtte hij het Utrechtse theater
gezelschap Olaf-Karl & de dames
op. Sinds 2011 is hij vaste schrijver
bij de Orde van de dag.

46. Annefleur Schep & Milena
Haverkamp
Verpleger van de Geest
Galerie Petillon
13.30 / 14.45 / 16.00 uur
(duur: 60 min)
We leven in een tijd waarin we elke
dag onnoemelijk veel indrukken
opdoen. Sommige gebeurtenissen
worden opgeslagen in onze hersenen als een onuitwisbare herinnering, andere gedachten en ideeën
gaan verloren. De Verplegers van de
Geest vinden het van groot belang
dat de mens zijn dromen en dierbare herinneringen altijd dichtbij
heeft. Na lang onderzoek hebben
ze de juiste methode gevonden, die
ervoor zorgt dat je niks verliest. In
Galerie Petillon vind je vandaag in
drie minuten een dierbare gedachte
terug.

Aafke Romeijn
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Utrecht
viert
vrede

Een greep uit de highlights

kom ook!
Een internationaal programma met spektakel,
kunst, cultuur en wetenschap om 300 jaar
Vrede van Utrecht te vieren. #vrede2013
24 Aafke Romeijn

11/4 Officiële opening: met
speciale herdenkingsmunt, concert
en Trajectum Lumen op de Domtoren.
13/4 Openingsspektakel op het
dak van de A2: met muziek, theater
en vuurwerk en Junkie XL, het
Metropole Orkest, Frank Lammers,
m.m.v. de Koninklijke Landmacht.
13-14/4 Speciale Culturele
Zondag: Utrecht danst voor de Vrede
5/5 Utrecht nationale
Bevrijdingsstad: en opening van
Making Peace fototentoonstelling
in het Zocherpark.
20-23/6 Vrede in de buurt en
de regio, het Community Art Lab
Festival en op fort Rijnauwen de
opera Blauwbaard.
13-14/7 Culturele Zondag: Cross
Culture met urban dance, skate en
hiphop voorafgaand aan het European
Youth Olympic Festival.
va. 25/7 Eutopia: beeldend kunstproject van Filip Berte over de grenzen
van Europa.
31/8 VJ op de Dom Beats Barok:
met Oude Muziek en Nieuwe Media.
12-21/9 Festival De Basis op
vliegbasis Soesterberg: met theater,
muziek en beeldende kunst en het
slotspektakel met het Metropole
Orkest, Kyteman en een fly-by!

VREDE EN OORLOG
IN DE MUSEA
Geldmuseum va. 1/2
Universiteitsmuseum va. 28/2
Domtoren va. 1/3
Het Utrechts Archief va. 15/3
Spoorwegmuseum va. 28/3
Het Volksbuurtmuseum va. 29/3
Centraal Museum va. 11/4
AAMU-Museum va. 20/6
Catharijne Convent va. 6/9
Museum Speelklok: Feestweek
met Bal Masqué 10 t/m 15/9
Check ook de programma’s in
Woerden, Utrechtse Heuvelrug,
Amersfoort, De Bilt, Zeist, De Ronde
Venen, de forten van de Hollandse
Waterlinie en Veenendaal.
Bekijk het hele programma op
www.vredevanutrecht2013.nl
of download de Vrede van Utrechtapp in de app store en Google Play.

vredevanutrecht2013.nl
een initiatief van gemeente en provincie Utrecht
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LIJNMARKT

Lilian Hak

49. Lilian Hak
Keck & Lisa
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 uur
(duur: 15 min)
Lilian Hak is een Utrechtse zangeres
en componiste. De nummers op
haar debuutalbum uit 2010 baseerde ze op films van de gouden eeuw
van Hollywood. In februari komt
ze met haar nieuwe album Lust
Guns and Dust, waarin de spaghetti
westerns aan de beurt zijn. Met
name de bravoure, de melancholie
en de suspense van meesterwerken
van regisseur Sergio Leone en
componist Ennio Morricone. Lilian
Hak wordt begeleid door gitarist
Bastiaan Mulder.
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50. Guy Sonnen
Culture Mix
13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.15 uur
(duur: 15 min)
Guy Sonnen is acteur, zanger en
theatermaker. Op deze Culturele
Zondag zal hij een theatrale opera
ten gehore brengen. Sonnen leerde
het vak bij Studio Herman Teirlinck
in Antwerpen en The Centre
d’Atudes Theatrales in Leuven. Na
zijn theaterstudie heeft hij gewerkt
met verschillende theatergroepen.
Als docent Laban (een bewegingstechniek) werkt hij wereldwijd bij
theaterscholen en universiteiten.
51. Vincent & Milan
We are big Boys
WAAR Utrecht
13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 uur
(duur: 15 min)
Op een dag ben je volwassen.
Blijkbaar. Eigenlijk heeft niemand
je verteld waar en wanneer dat
gebeurt. Als je voor de eerste keer
met iemand zoent? Of wanneer je
je vader voor het eerst ziet huilen?
En hoe ziet een volwassen leven er
dan uit? Op al deze vragen krijg je
vandaag een antwoord: Vincent
en Milan nodigen kijkers uit voor
hun spoedcursus volwassenheid.
In razend tempo bespreken zij van
A tot Z het echte leven.

Demonstreren kun je leren

STADHUISBRUG
52. Arno en Sanne Bleeker / Skon
Demonstreren kun je leren
Stadhuisbrug
14.00-17.00 uur
Als volwassenen het ergens niet
mee eens zijn gaan ze demonstreren. Kunnen kinderen dat ook?
Jazeker! Tijdens de Skon workshop
Demonstreren kun je leren, leren
kinderen de kneepjes van het vak
en gaan ze een echte demonstratie
outfit en bordjes maken. Als een
stoere strijder laten ze alle papa’s
en mama’s zien en horen waar ze
het niet mee eens zijn. Naar een
idee van Arno en Sanne Bleeker in
samenwerking met Skon, aanbieder
van kinderopvang op 200 locaties
in Nederland.

Demonstreren voor Vrede

Hoe kun je duidelijk maken waar
je voor of tegen bent? Dat leer je
in de workshop. De kinderen
kunnen demonstreren voor later
naar bed gaan bijvoorbeeld, of
tegen spruitjes, of tegen pesten,
of voor hun favoriete juf. Maar
ook gaan ze demonstreren voor
vrede. Dit jaar vieren we namelijk
300 jaar Vrede van Utrecht!
(zie pag. 24)
www.vredevanutrecht2013.nl
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POP UP ACTS
BINNENSTAD

Judith Faas

53. Judith Faas
Bibliotheek Utrecht
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 uur
(duur: 15 min)
Judith Faas is een theatrale
zangeres, met eigen liedjes en
covers. Dit najaar zingt ze in een
theatraal liedjesprogramma nummers van Randy Newman. Door
het jaar heen maakt ze met diverse
muzikanten ‘muziek op maat’
voor onder andere Uitgeverij de
Brouwerij. Na het lezen van de
manuscripten schrijven ze samen
een toepasselijk nummer, welke
wordt gebruikt onder de booktrailer
en live wordt uitgevoerd op de
boekpresentatie. Deze zondag
vertolkt Judith Faas samen met
gitarist Peter de Jong een
compilatie van haar werk.
28

54. Boeken, lp’s en cd’s markt
Bibliotheek Utrecht
13.00-17.00 uur
De Bibliotheek Utrecht houdt een
grote, eenmalige verkoop van afgeschreven boeken, lp’s en cd’s. Altijd
al op zoek geweest naar dat ene
boek, of die mooie LP? Dan kun
je op deze markt uitgebreid gaan
snuffelen en wellicht je slag slaan.
De opbrengst komt ten goede
aan een luisterhoek op de muziekafdeling en een zit-leeshoek voor
ouders op de jeugdafdeling van de
Bibliotheek.

Gorillaas, foto: Kees Boertjens

55. Actic
Gorillaas
De Gorillaas zijn weer in de stad en
dat betekent veiligheid. Deze groep
‘beveiligers’ neemt hun taak uiterst
serieus en zorgt voor een vlekkeloos verloop van deze Culturele
Zondag. Laat je veilig door de stad
escorteren door de Gorillaas.
Veiligheid boven alles!

56. De Spullenmannen
De Jukebus
In een elektrische driewieler zit de
Piep Knor Jodel Band achter tralies,
verbonden met een eenarmige
bandiet. Een meisje dat de muzikanten kennelijk gevangen heeft,
rijdt ermee van plek naar plek,
steeds op zoek naar nieuw publiek.
De gokautomaat produceert na
inworp van een muntje een random
ritme, waarop de gevangen muzikanten twee minuten meespelen.
Wie de fruitmachine bedient, start
zo een muzikaal experiment waarvan de uitkomst allerminst vast
staat. Alle kans op mooie muziek,
maar... je kunt niet altijd winnen.

57. Dox en YoungGangsters
Urban dance performance
YoungGangsters werkt samen met
25 DOX’ers aan een vechtvoorstelling en geeft deze zondag wat
voorproefjes daarvan. YoungGangsters is een jong regiecollectief
bestaande uit Lotte Bos en
Annechien de Vocht. Zij reageren
met hun voorstellingen op de
groeiende tendens van simpel
vermaak. Makkelijk scoren in plaats
van een ontmoeting, gesprek en
ruimte voor reflectie. Theatergroep
DOX uit Utrecht maakt dans- en
theatervoorstellingen met en voor
jongeren.
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advertentie

colofon
Programmering: Stichting IJ
Producties, Lode van Piggelen
Uitvoerend Producent: M Producties,
Mattijn Boerkamp
Programma en productie assistentie:
Charlotte Verhoef en Suzan Tiesinga
Productie ondersteuning: Sara Conen
Marketing en communicatie: Pieta
Koopman, Jasmijn Fermie, Lotte Muller
(stagiaire)
Grafisch ontwerp: Studio Vrijdag
Website: Kill Your Darlings
Drukwerk: Drukkerij Pascal
Advertentie acquisitie: Daily
Productions (www.daily.nl)
Hoofd programmering: René van der
Giessen
Hoofd marketing en communicatie:
Melinde Gerber
Directeur Cultuurpromotie Utrecht:
Hanneke Bouwsema
Met dank aan: alle deelnemende
winkels, instellingen en organisaties.
En natuurlijk alle vrijwilligers!
Met speciale dank aan: Centrum
management Utrecht, Vrede van
Utrecht

Culturele Zondagen is een initiatief van
de gemeente Utrecht en wordt in 2013
zeven keer georganiseerd in samenwerking met diverse Utrechtse
organisaties. De volgende Culturele
Zondag is Utrecht Danst op zaterdag
13 en zondag 14 april 2013, in het
kader van de Vrede van Utrecht. Zie
ook www.vredevanutrecht2013.nl.

“Ik geef je nog een laatste kans om de waarheId te vertellen.
dus denk heel goed na over wat je zegt…”

Culturele Zondagen vormt samen met
het Utrechts Uitburo, Cultuurpromotie
Utrecht
Domplein 24, 3512 JE Utrecht,
T 030 232 30 80
info@culturelezondagen.nl
www.culturelezondagen.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief via
culturelezondagen.nl
Volg ons ook op Facebook (Culturele
Zondagen) en Twitter mee via #cznl
(www.twitter.com/culturelezondag).

Alle informatie in deze uitgave is zo
nauwkeurig mogelijk vermeld. De uitgever is
niet aansprakelijk voor foutieve informatie.

VIVIENNE
FRANZMANN

MOGADISHU

van 20 februarI tot en met 17 maart In de stadsschouwburg utrecht
kaarten en Info: www.stadsschouwburg-utrecht.nl / 030-2302023

