za 2 & zo 3
november
2013

Abdelkader Benali | Midas Dekkers
Arthur Japin | Monic Hendrickx
Roos Rebergen | Dikkie Dik | Mees Kees
Geronimo Stilton en vele anderen

culturelezondagen.nl

zaterdag 2 & zondag 3
november 2013

Toegang is gratis, TENZIJ ANDERS VERMELD
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Culturele
Zondagen of kijk voor meer informatie over
deelnemende locaties en artiesten én de laatste
programmawijzigingen op: culturelezondagen.nl
Na de Culturele Zondag eenvoudig checken wat
er te doen is in de stad? Download de gratis
UITapp (voor Android en iPhone) van het Utrechts
Uitburo. Of kom tijdens Op bezoek bij het boek
langs bij het speciale Uitburo infopunt op de
Stadhuisbrug.
Volg Culturele Zondagen op Facebook en Twitter
mee (#cznl)

activiteit voor kinderen

kijken
luisteren

doen
divers

Toen we hoorden dat 2013 het
Jaar van het Voorlezen zou
worden, was de keuze voor een
Culturele Zondag vol boeken snel
gemaakt. Het liefst in de winter,
lekker binnen, kachel aan.
Wie voorleest of wel eens voorgelezen wordt, weet hoe heerlijk
dat is: even weg uit het dagelijkse
leven, in spanning zitten over dat
wat komen gaat en eigenlijk niet
willen stoppen, alsjeblieft…nog
één hoofdstuk. Daarom een heel
weekend voor alle boekenlief
hebbers, lezers, luisteraars en
(amateur)schrijvers!

Dat het boek springlevend is,
laat het programma van zondag
3 november zien. Van film, theater,
muziek tot leesapps, het boek kent
deze zondag vele verschijnings
vormen. Enthousiast lezen de
stadsgenoten stellen hun huis
kamers open voor publiek;
schrijvers lezen hier voor uit favoriete boeken. Alvast rondkijken
in deze Expeditie Boekenkast?
Ga naar culturelezondagen.nl of
hetliteratuurhuis.nl.

Meeschrijven aan een filmscript?
Ook dat kan en met een beetje
geluk wordt jouw scène voorgedragen door Monic Hendrickx.
Voor de kleine boekenwurmen,
Van Tsjechov tot Annie M.G.
hun ouders, opa’s en oma’s start
Op bezoek bij het boek op zaterdag Schmidt, van Arthur Japin tot
Roos Rebergen, van literaire quiz
2 november met theater en voorlezen in de bibliotheken van Hoog- tot vossenjacht, deze zondag biedt
het allemaal en nog veel meer.
raven, Kanaleneiland, Overvecht
Voor kinderen is er extra veel
en Vleuterweide. ’s Avonds een
programma: volg de petjes in dit
avondvullend programma rond
boekje en kom Dikkie Dik, nijntje,
de klassieker Erik of het klein
Mees Kees, Dribbel, Geronimo
insectenboek: Midas Dekkers,
Ingmar Heytze en andere deskun- Stilton en vele anderen tegen.
digen buigen zich over vragen als
Graag tot 2 en 3 november,
hoe woest het seksleven van
insecten kan zijn. Of de beestjes
Hanneke Bouwsema
een beetje smaken kan iedereen
directeur
ondertussen zelf uitproberen.
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zaterdag 2 NOVEMBER
NEDERLAND
LEEST
ERIK
OF HET
KLEIN
INSECTENBOEK

In 2013 is dat het boek Erik of het
klein insectenboek van Godfried
Bomans. Bioloog Midas Dekkers
schreef een lofrede over dat boek
en is zaterdagavond één van de
gasten in Alive & Buzzing.

A. Bibliotheek Hoograven
Smaragdplein 100
11:30-12:00 Feestelijke opening.
12:00-12:30 Voorstelling
Schaduwen over Innsmouth
door Joris Lehr. Vanaf 6 jaar.
13:00-13:30 Opening Buurt
boekenkast door voorlezer uit
de wijk.
13:30-14:30 Voorstelling
Schaduwen over Innsmouth
door Joris Lehr. Vanaf 10 jaar.

ANISATIE

Op bezoek bij...
Aftrap Culturele Zondag
en Nederland Leest

DANK AAN

De aftrap van de Culturele Zondag
Op bezoek bij het boek en
Nederland Leest vindt op zaterdag 2 november plaats in de
Centrale Bibliotheek Utrecht en
in de wijkbibliotheken van Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht
en Vleuterweide.
Tijdens de landelijke campagne
Nederland Leest, de gehele maand
november, wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie
te gaan over één bepaald boek.
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B. Bibliotheek
Kanaleneiland
Trumanlaan 70
11:30-12:00 Feestelijke opening.
12:00-13:00 Voorstelling Mister
Anansi leert de wereld lachen
door Wijnand Stomp. Vanaf 6 jaar.
13:00-13:30 Opening Buurt
boekenkast door voorlezer uit
de wijk.
13:30-14:00 Woordkunst: jongeren
brengen eigen verhalen en
songteksten op basis van een boek
(i.s.m. Cultuurhuis Kanaleneiland).
14:00-15:00 Voorstelling Mister
Anansi leert de wereld lachen
door Wijnand Stomp. Vanaf 6 jaar.

C. Bibliotheek Overvecht

7. Bibliotheek Utrecht

Gloriantdreef 1

Oudegracht 167

12:30-13:00 Feestelijke opening.
13:00-14:00 Voorstelling Winnie
de Poeh door Marjo Dames.
Van 4 t/m 8 jaar.
14:00-14:30 Opening Buurt
boekenkast door voorlezer uit
de wijk.
14:30-15:30 Voorstelling
Winnie de Poeh door Marjo
Dames. Van 4 t/m 8 jaar.

Alive & Buzzing

D. Bibliotheek
Vleuterweide
Burchtpoort 16
11:00-12:00 Opening:
De Zingende Toren.
13:30-14:30 Voorstelling
Sprookjes van Annie M. G.
Schmidt door Peter Faber.
Vanaf 4 jaar.
15:00-15:30 Opening Buurt
boekenkast door voorlezer uit
de wijk.
15:30-16:00 Woordkunst: jongeren
brengen eigen verhalen en
songteksten op basis van een boek
(i.s.m. Cultuurhuis Kanaleneiland).
16:00-17:00 Voorstelling
Ali Baba en de 40 rovers
door Peter Faber. Vanaf 6 jaar.

20:00-22:30
Insecten: hoe smaken ze? Hoe
woest is hun seksleven? Hoe
beschreef Godfried Bomans ze
in Erik of het klein insectenboek?
Presentator Oscar Kocken en
tafelheer Ingmar Heytze spreken
met bioloog Midas Dekkers,
schrijver Simon van der Geest en
wetenschappers Arnold van Huis
en Dagmar van der Neut over
insecten, Bomans’ boek en de
moderne Erik. Jeroen van Nijnatten
verrast je met zijn insectenhapjes.
De Vorlesebühne en het Genetic
Choir reageren op de gesprekken
met kort proza en spannende
geluiden. Na afloop krijg je het
boek Erik cadeau. Mis het niet!
Om zeker te zijn van een plek, meld
je aan via:
aanmelden@bibliotheekutrecht.nl.
bibliotheekutrecht.nl

Het gonst... in de Wollewei: ga in
de wijkbibliotheken op de foto
tussen ‘Eriks insecten’
bibliotheekutrecht.nl
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zONdag 3 NOVEMBER

ALTIJD OP DE HOOGTE
VAN CULTUUR
IN UTRECHT!

Winkel van Sinkel, foto: Hanne Nijhuis

Winkel van Sinkel
Oudegracht 158

Culturele Zondagen Brunch

UTRECHTSUITBURO.NL
DE MEEST COMPLETE
UITAGENDA VAN UTRECHT
MEER UITTIPS ?
• DOWNLOAD DE GRATIS UITAPP ANDROID EN iPHONE
• ABONNEER JE OP DE KIDSMAIL EN DE UITMAIL
• BEKIJK DE UITTIPS OP RTV UTRECHT
• CHECK DE TIPS IN DE UTRECHT DICHTBIJ

FACEBOOK.COM/UTRECHTSUITBURO
TWITTER.COM/UTRECHTSUITBURO

Begane grond
11:30-13:00
Begin Op bezoek bij het boek
goed met een Culturele Zondagen
Brunch in de Winkel van Sinkel.
Het Illicium Saxophone Quartet
treedt tijdens de brunch op met
een muzikale bewerking van het
sprookje De gouden gans (Zwaan
kleef aan) van de Gebroeders
Grimm.
Een bezoek aan de Winkel tijdens
de Culturele Zondag staat garant
voor een middag vol boekenplezier.
Wat dacht je van literair boekheffen
of het Culturele Zondagen College
waarin prof. dr. Maarten Prak vertelt
over het spanningsveld tussen
wetenschappelijk en toegankelijk
schrijven. Tevens zijn er lezingen
over digitale kinderboeken en het
leven in de prehistorie. Leun

achterover tijdens het optreden van
singer-songwriter Yori Swart of doe
mee met de literaire quiz, voor
volwassenen en kinderen. En mis
het Cupcake Feestje met Marion
van de Coolwijk niet. De dag sluit af
met De Supersonische Boem met
Roos Rebergen, Dave von Raven en
vele anderen! Zie pag. 31 voor meer
informatie over dit programma.
Kosten brunch € 9,95 / kinderen t/m
12 jaar € 4,- Reserveren: info@
dewinkelvansinkel.nl / 030-2303030.
dewinkelvansinkel.nl

Utrechts Uitburo
Op de Stadhuisbrug kun je bij
het infopunt van het Utrechts
Uitburo terecht voor alle
informatie over het cultuuraanbod van Utrecht. Hier kun je je
ook inschrijven voor de UITmail
en/of de KIDSmail.
utrechtsuitburo.nl
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Foto: Taco Schreij

1.1 Ingrid en Dieter
Schubert & Kamilla
Hensema

1. Expeditie Boekenkast
Snuffel in de boekenkasten van
de bewoners en luister naar
voorleessessies en interviews
met schrijvers en dichters. Op
deze Culturele Zondag kun je
een aantal boekenkasten bekijken
terwijl 15 schrijvers voorlezen in
15 huiskamers.
De capaciteit van sommige huiskamers is beperkt. Kom op tijd
en houd er rekening mee dat een
voorleessessie vol kan zijn.

Wil je al eerder een kijkje nemen
in de Utrechtse huizen? Dat kan!
Ga mee op Expeditie Boekenkast
en reis digitaal langs Utrechtse
boekenkasten van het Museumkwartier tot Kanaleneiland.
Vijfentwintig Utrechters vertellen
online over hun favoriete voorleesboek en we bekijken hun
muurvullende boekenkasten,
keukenkastjes vol romans en
boekenplanken tussen tv en pc.
Lees alle interviews met deel
nemers aan Expeditie Boekenkast
op culturelezondagen.nl en
hetliteratuurhuis.nl
8

Wolvenstraat 70
14:10-14:30, 14:45-15:05,
15:20-15:40
Van maandag tot en met vrijdag
verkoopt Kamilla Hensema
biologische groenten en recepten
vanuit haar bakfiets op het Smakkelaarsveld. Makkelijk, lekker en
duurzaam! Illustratorenduo Ingrid
en Dieter Schubert inspecteren
vandaag Kamilla’s boekenkast en
lezen voor uit hun verhalen over
Platvoetje, Woeste Willem, Beer
en Egel en Quibus.

1.2 Koos Meinderts &
Thijs Meinderts
Hof van Sint Jan 24
13:35-13:55, 14:10-14:30,
14:45-15:05
Koos Meinderts bezoekt Thijs
Meinderts thuis voor een gesprek
van vader tot zoon. Wat vindt hij
van zijn zoons literaire voorkeur?
Koos Meinderts schrijft sinds 1983
(kinder)boeken, waaronder De club
van lelijke kinderen en won in 2012
met zijn lied Maite Maria de Willem
Wilminkprijs.

1. 3 Mariska van der
Willigen ontvangt
een mystery guest…
Plompetorengracht 27
13:00-13:20, 13:35-13:55,
14:10-14:30
In dit historische huis aan de gracht
zijn niet alleen vele boeken, maar is
ook een bijzondere expositie van
kunstenaar Cis Bakker te bewonde-

ren. Bewoonster Mariska van der
Willigen ontvangt tijdens Op
bezoek bij het boek een heel
bijzondere schrijver. Wie het is
houden we nog even geheim,
houd hiervoor hetliteratuurhuis.nl
goed in de gaten.

tussen twee generaties vrouwen in
het monumentale Bartholomeus
gasthuis.

1.6 Griet Op De Beeck &
Mariëlle Bedaux

Geertekerkhof 3
14:10-14:30, 14:45-15:05,
15:20-15:40
1.4 Joost de Vries &
In rouwcafé Tröst wordt troost
Niels Bokhove en
geboden bij verlies door dood
Marijke van Dorst
en de uitgebreide boekencollectie
Nachtegaalstraat 55-b
is daarbij een grote steun.
14:45-15:05, 15:20-15:40,
Vrijwilligster Mariëlle Bedaux
15:55-16:15
Niels Bokhove en Marijke van Dorst spreekt er met Griet Op De Beeck
weten gezamenlijk vrijwel alles van die recent debuteerde met Vele
literatuur en met name ons literaire hemels boven de zevende: vijf
erfgoed. De Utrechtse schrijver en personages proberen zich staande
te houden. Een boek over blijven
kunstredacteur bij De Groene
doorgaan, ook al zit alles tegen.
Amsterdammer Joost de Vries
maakte diepe indruk met zijn
debuutroman Clausewitz en ook
1.7 Sanneke van Hassel &
zijn tweede roman De republiek
Machteld Bijl en Janine
is lovend ontvangen.
van Dijk
Met de enorme boekencollectie
Geertekerkhof 2
van Niels en Marijke als decor
14:45-15:05, 15:20-15:40,
spreken deze drie boekenfanaten
15:55-16:15
over geschiedenis, filosofie en
Toen Janine en Machteld trouwden
bovenal de kracht van literatuur.
kregen ze een wel heel bijzonder
huwelijkscadeau: een grote kast
1.5 Désanne van Brederode voor hun gezamenlijke boeken
verzameling. Schrijfster Sanneke
& Mevrouw Modijefsky
van Hassel neemt de boeken van
Lange Smeestraat 40
de dames vandaag onder de loep.
13:35-13:55, 14:10-14:30,
Van Hassel is schrijfster van korte
14:45-15:05
Wat zijn de fundamentele aspecten verhalen en de roman Nest (2010)
waarvoor ze de Anna Blaman Prijs
van het leven? En welke rol is er
voor boeken en lezen weggelegd? 2013 ontving.
Via haar boekencollectie gaat
mevrouw Modijefsky de dialoog
aan met schrijfster en filosofe
Désanne van Brederode (De ziel
onder de arm). Een eerlijk gesprek
9

serie Face-Book: honderden
mensen gingen op de foto met
hun favoriete boek voor hun hoofd.
Vandaag toont Thomas Heerma
van Voss bij Jaap zijn ware gezicht:
wat is zijn lievelingsboek? En hij
leest uiteraard voor uit zijn laatste
roman Stern.

Foto: Corbino

1.10 Gerbrand Bakker

1.8 Arthur Japin &
Jetta Ernst, ARAM
ADRIAANSE EN ANTHONY
HEIDWEILLER
Oudegracht 329
15:20-15:40, 15:55-16:15
Voordat Arthur Japin bekend werd
met romans als De zwarte met
het witte hart, Vaclav en het pas
verschenen De man van je leven,
was hij een niet onverdienstelijk
acteur. De liefde voor toneel deelt
hij met theaterdieren Aram
Adriaanse, Anthony Heidweiller
en voormalig directeur van de
Paardenkathedraal Jetta Ernst.
Maar in hoeverre komt hun
boekenkeuze overeen?

1.9 Thomas Heerma van
Voss & Jaap van der Klomp
Oudegracht 227-b
13:00-13:20, 13:35-13:55,
14:10-14:30
Jaap van der Klomp is de man
achter de bijzondere portretten
10

Oudegracht 237
13:35-13:55, 14:10-14:30,
15:20-15:40
Schrijver Gerbrand Bakker maakte
in 2004 furore met zijn debuut
Boven is het stil. Vandaag heet hij
je welkom in Het Literatuurhuis.
Op deze eeuwenoude locatie aan
de Oudegracht leest Bakker voor
uit zijn laatste roman De omweg
die wederom de weemoedige,
verstilde sfeer ademt die Bakkers
werk zo kenmerkt.

1.11 Rodaan Al Galidi en
Monir Goran & Fermin
Oudegracht a/d Werf 211
14:45-15:05, 15:20-15:40,
15:55-16:15
In tapasrestaurant Ele wacht je
een warm, exotisch welkom van
de Spaanse Fermin, de Irakese
muzikant Monir Goran en dichter
Rodaan Al Galidi. Laat je meevoeren op de oosterse klanken van
Monirs ud en de Spaanse flamenco
terwijl Rodaan je betovert met
lyrische liefdesgedichten uit zijn
laatste bundel Liever niet,
antwoordt de liefde.

1.12 Hans Hagen
Oudegracht 237
14:45-15:05, 15:55-16:15,
16:30-16:50
De schrijver van de Jubelientjeverhalen is op bezoek in Het
Literatuurhuis! Hans Hagen leest
voor en vertelt over zijn verre reizen
en de nieuwe verhalen die hij daar
verzint. Wist je bijvoorbeeld dat hij
het met de Gouden Griffel
bekroonde boek De dans van de
drummers schreef nadat hij in
Ghana was geweest?

1.13 A.H.J. Dautzenberg &
Kees Wennekendonk
Oudegracht a/d Werf 226
13:35-13:55, 14:10-14:30,
14:45-15:05
Culturele alleskunner Kees
Wennekendonk organiseert regelmatig avonden, Pindaconcerten
genaamd, in zijn werfkelder aan
de Oudegracht. Speciaal voor Op
bezoek bij het boek ontvangt hij
A.H.J. Dautzenberg, bekend van
onder andere de autobiografische
roman Samaritaan (2011) over zijn
keuze om bij leven een nier af te
staan aan een onbekende.

de directeur van het Utrechts
Monumentenfonds (UMF) Thea
de Wit. Ze ontvangt hem bij het
UMF dat zelf ook een prachtig,
monumentaal pand bewoont.

1.15 Ted Van Lieshout &
Fleur van Greuningen
Hamburgerstraat 15
14:45-15:05, 15:20-15:40,
15:55-16:15
Rietveldstudente Fleur is een ware
woordenverslinder. Ze leest alles,
van Multatuli tot de ingrediënten
op een pak hagelslag. Van schrijver/
tekenaar Ted van Lieshout (Mijn
meneer) verscheen recent de
verhalenbundel Nu in handige
meeneemverpakking: alleen de
tekst verraadt de inhoud, niet de
vorm. Hij leest voor en praat met
Fleur over hoe je een goed verhaal
vertelt.

1.14 Edward van de Vendel
& Thea de Wit
Lange Nieuwstraat 53
14:10-14:30, 14:45-15:05,
15:20-15:40
De Zilveren Griffels en Gouden
Zoenen vlogen kinderboekenschrijver Edward van de Vendel de
laatste jaren om de oren. Vandaag
leest de schrijver van de vrolijke
Superguppie-liedjes voor bij
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2. Academiegebouw
Domplein 29

Lang & Gelukkig
Parnassos Cultuurcentrum
Senaatszaal
13:00-13:45, 16:00-16:45
Roodkapje valt voor de stoere,
spannende Boze Wolf. Assepoester
krijgt het zwaar te verduren met
haar irritante stiefmoeder en
draken van stiefzussen, en de dikke
Prins moet van zijn dominante
moeder de Koningin meedoen aan
Prins zoekt Vrouw. En toch leven
ze allemaal nog lang en gelukkig.
Een verrassende voorstelling met
expressieve personages, snelle
dialogen, veel humor, leuke liedjes
en een happy end! Vanaf 8 jaar.
sg.uu.nl

Eendagsvlieg
Theatercollectief
Zonder Mouwen
Belle van Zuylenzaal
13:30-14:15, 15:30-16:15
Eendagsvlieg gaat over een kleine
vlieg met grootse dromen die alles
zo snel mogelijk wil leren en
kunnen. Past dat wel in één dag?
Een vrolijke, fantasievolle, fysieke
voorstelling geïnspireerd op de
verhalen van Toon Tellegen.
Vanaf 4 jaar.
zondermouwen.com
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De wonderbaarlijke
verhalen van Tsjechov
Foyer
14:00-15:30
Uitgever Wouter van Oorschot
geeft ter gelegenheid van Zestig
Jaar Russische Bibliotheek blijk
van zijn liefde voor het werk van
Tjechov en leest een aantal
verhalen van de Russische grootmeester voor. Kom, neem plaats
en laat je meevoeren in Tjechovs
wereld!
vanoorschot.nl

Wie wint de schrijfwedstrijd
Voorlezen maakt alles...
Maskeradezaal
14:00-14:45
2013 is het Jaar van het Voorlezen.
Literairwerk.nl en de Leescoalitie
organiseerden de schrijfwedstrijd
Voorlezen maakt alles... Vandaag
wordt de winnaar bekend gemaakt
door schrijver Philip Huff en dragen
acteurs de drie beste verhalen voor.
jaarvanhetvoorlezen.nl

De Wake van Ronald Giphart
als graphic novel
Maskeradezaal
15:00-15:45
Nanne Meulendijks, een jonge
en begaafde
illustrator, maakte
op eigen initiatief
een oogstrelende
graphic novel naar
De Wake, het
titelverhaal van
Ronald Gipharts
geprezen

verhalenbundel. Tijdens de fees4. Astare
telijke boekpresentatie zie en hoor Lange Nieuwstraat 10
je De Wake als nooit tevoren.
Ronald Giphart leest voor en Nanne
The Boundaries of the World
Meulendijks vertelt hoe zij Gipharts
Caro Animations
verhaal heeft omgezet in beelden.
13:00-13:30, 14:00-14:30
Deze animatiefilm is geïnspireerd
uitgeverijpodium.nl
op een thema uit de Bijbel, het
boek der boeken. Een manager
is in de baarmoeder al geprogram3. Akademietheater
meerd om zijn ambitie tot opklimJanskerkhof 17
men te verwezenlijken. De Toren
van Babel voert hem in een levenslange spiraal omhoog. Een avontuur dat hem het onvoorstelbare
oplevert. Laat je meenemen over
smalle richels naar de wankele top.
theboundariesoftheworld.com
astare.nl

5. Atelier de Werkvloer
Brigittenstraat 7

Het Schrijfpaleis
13:00-14:30, 14:45-16:15,
16:30-18:00
Neem een kijkje achter de
schermen bij het maakproces van
films en televisiedrama. Schrijf het
eind van een kort filmscript mee
en maak kennis met de wetten
van drama. De scènes zullen live
worden voorgedragen door
bekende acteurs, met Monic
Hendrickx en Harry van Rijthoven
en regisseur Jean van de Velde.
Presentatie: Moniek Kramer.

StoryTellling @
14:00-14:30, 15:00-15:30,
16:00-16:30
Verhalen en boeken zijn een inspiratiebron voor velen, zo ook voor
singer-songwriters. Welke boeken
hebben invloed op het ontstaan
van de verhalen en liedjes? In
StoryTelling @ bespreken de singersongwriters Beatrice van der Poel
en Daan Hofman hun favoriete
boeken.
storytellingat.nl

hetschrijfpaleis.nl
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6. Ateliersal16

8. Café Willem Slok

Archimedeslaan 16

Korte Koestraat 2

Ontmoet Oost

Slok op Utrecht

12:00-17:00
De kunstenaars van Ateliersal16
trakteren je op spannende en
verrassende activiteiten. Illustratoren, verhalenvertellers en acteurs
nemen je mee in de wereld van het
boek. Ontmoet kunstenaars, geniet
van kunst en muziek of doe mee
met een workshop!
ateliersal16.nl | cultuurinoost.nl

7. Bibliotheek Utrecht
Oudegracht 167

Kijken,
luisteren en
zoemmmen
13:00-17:00
Een middag
rond (voor)
lezen voor
kinderen van
3 t/m 7 jaar
en ouders.

Presentatie Anne Broeksma,
gasten Maan Leo, Martijn Knol,
Arjaan van Nimwegen, Vrouwkje
Tuinman en Alexis de Roode.
13:30-15:00
De fameuze Utrechtse actualiteitenshow Slok op Utrecht in Café
Willem Slok is voor één keer terug
met boeken en jonge Utrechtse
schrijvers!

Silo Passage
15:30-16:30
Bill Mensema, Herman Sandman
en Meindert Talma, drie schrijvers
uit Groningen, geven korte voordrachten in de stijl van een Berlijnse
Lesebühne. Humoristisch en
beschouwend, vol 'noorderlijk
gevoel' en met muziek.
willemslok.com
uitgeverijpassage.nl

9. Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10

13:30-14:15 Bijzondere voorstelling
van De Zandtovenaar.
14:45-15:30 Spannende voorstelling Zoemmm door Mar&co.
16:00-16:45 Voorleesambassadeur
Gerda Havertong leest voor.
13:00-17:00 Voorleesmarkt met
apps en sites, met o.a. Sanne te Loo
over haar boek De schoenen van
de zeemeermin.
bibliotheekutrecht.nl
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De hand van de meester
Maak je eigen historische
beeldroman
11:30-13:30, 14:30-16:30
Schrijver Jan-Paul Schutten en
tekenaar Paul Teng verzorgen een
workshop in de werkplaats van de
tentoonstelling De hand van de
meester. Je leert de beginselen van
het schrijven en tekenen van een
beeldroman. In twee uur werk je

aan een kort scenario en ontwikkel
je een eigen personage.
Let op: beperkt aantal plaatsen.
Inschrijven is verplicht:
rondleidingen@centraalmuseum.nl
/ 030-2362393.

Ingmar Heytze en
De Zeven Hoofdzonden
13:00-13:30, 14:00-14:30,
15:00-15:30, 16:00-16:30
Voorwerpen hebben naast een
vorm en een functie ook vaak een
betekenis. Ontdek de verhalende
kracht van voorwerpen: dichter
Ingmar Heytze gaat deze dag
dieper in op de verhalen van de
tentoonstelling De Zeven Hoofdzonden.
Reserveren niet nodig.

Rondleiding De hand
van de meester
14:00-15:00, 15:30-16:30
Ga mee met de rondleiding door
de tentoonstelling De hand van de
meester. Schrijver Jan-Paul
Schutten en tekenaar Paul Teng
maakten op basis van historische
feiten een prachtige beeldroman
over het leven van de 16de eeuwse
Utrechtse meester Jan van Scorel.
Vooraf reserveren gewenst:
rondleidingen@centraalmuseum.nl
/ 030-2362393. Op de dag zelf
aanmelden indien er nog plaats is via
de kassa van het museum.
centraalmuseum.nl

10. CircusPatz
Gruttersdijk 12

Het Verhalenlaboratorium
11:00-16:00
Open huis bij het Wonderbaarlijke
Verhalenlaboratorium van CircusPatz waar ze de mooiste kinderverhalen van Nederland bedenken
en er mooie boeken, speelgoed,
film en televisie van maken.
11:00 Wonderbaarlijke Avontureneilanden. Voorlezen en zelf aan de
slag. Vanaf 6 jaar.
12:00 Villa Willemina. Voorlezen
en zelf aan de slag. Vanaf 6 jaar.
13:00 Wil jij ook eens proberen of
je een verhalenmaker wilt worden?
Vanaf 8 jaar.
14:00 Buitengewoon Opmerkelijke
Dagboeken van Gregor Groentestein. Voorlezen. Vanaf 8 jaar.
15:00 Het Ministerie van Zeer
Geheime Zaken... Voorlezen.
Vanaf 8 jaar.
circuspatz.com
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11. de Bijenkorf

13. De Paardenkathedraal

Sint Jacobsstraat 1

Veeartsenijstraat 155

Jet Boeke leest voor
uit Dikkie Dik
14:00-14:45
Dikkie Dik is alive! Al 35 jaar verovert hij de harten van heel veel
kinderen. Vandaag leest Jet Boeke
voor uit haar nieuwste boek De
mooiste verhalen van Dikkie Dik.
Ook komt Dikkie Dik zelf nog even
langs!
dikkiedik.nl | gottmer.nl

12. De Letters van Utrecht
Oudegracht 279 t/m 311

Poëzie in straatkeien
13:00-15:00
Luister naar het
gedicht van De
Letters van Utrecht
en hun verhaal.
Een gedicht voor
de toekomst in de
stenen van de
straten. Vandaag
lezen betrokkenen
het gedicht ter plekke voor en
geven uitleg. Liefhebbers kunnen,
aan de hand van een plattegrond,
langs de jaarmarkeringen in de
bestrating wandelen en ontdekken
welke twee letters de route van
De Letters van Utrecht vormen.
Start: Oudegracht 279, einde:
Vredenburg Leeuwenbergh.
delettersvanutrecht.nl
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De Toneelschrijvers Salon
De Utrechtse Spelen
14:00-14:45, 15:00-15:45,
16:00-16:45
De Utrechtse Spelen ging op zoek
naar de pareltjes onder de Nederlandse toneelteksten die nooit de
planken hebben gehaald. Acteurs
lezen tijdens De Toneelschrijvers
Salon grappige dialogen, pittige
monologen en de toeschouwer
kan zomaar in de rol van personage
terecht komen. De presentatie ligt
in handen van de huisschrijvers
Jibbe Willems en Abdelkader Benali.
deutrechtsespelen.nl

Max. 15 kinderen per keer. Aanmelden 16. Domtoren
via kinderboekwinkel@planet.nl.
Domplein 21
De speurtocht begint en eindigt bij
De Utrechtse Kinderboekwinkel.
De bouwers van de Domtoren
superhelden.nl
13:15-14:00, 14:30-15:15

Voorlezen in de etalage
Lees je favoriete nijntje
boek voor
14:00-15:30
De verhalen over nijntje schallen
over de Ganzenmarkt vanuit de
etalage van De Utrechtse Kinderboekwinkel.

Entree: Ontvangstgebouw Domtoren,
Domplein 21. De Michaëlskapel is niet
Zin om mee te doen? Meld je dan via
toegankelijk voor mindervaliden
kinderboekwinkel@planet.nl aan.
domtoren.nl
Schrijf in je mail wat je favoriete nijntje
boek is, dan laten wij je weten hoe
laat je aan de beurt bent.
kinderboekwinkel.net

14. De Utrechtse Kinderboekwinkel

15. dick bruna huis

Ganzenmarkt 10

Agnietenstraat 2

Ga mee op Superhelden.nl
speurtocht
13:00-14:00, 15:00-16:00
De Utrechtse schrijver Marcel van
Driel is vooral bekend van zijn
Superhelden.nl-trilogie, waarvan
het eerste deel zich gedeeltelijk in
Utrecht afspeelt. Hoofdpersoon Iris
Goudhaan moet in het boek een
speurtocht door het centrum van
Utrecht afleggen. Speciaal voor de
Culturele Zondag neemt Marcel je
mee op sleeptouw door Utrecht,
langs de locaties die in zijn boek
zo belangrijk zijn. Onderweg vertelt
Marcel over zijn boek en hoe het
tot stand is gekomen. Uiteraard
leest hij ook voor. Vanaf 9 jaar.

Tijdens deze lezing vertelt schrijver
René de Kam over zijn onderzoek
naar de bouwgeschiedenis van de
Domtoren: waarom werd de
immense toren eigenlijk gebouwd
en hoe ging dat bouwen in zijn
werk? In maart 2014 verschijnt zijn
boek hierover.

Voorleesmiddag in
het dick bruna huis
11:30-12:00, 12:30-13:00, 13:3014:00, 14:30-15:00, 15:30-16:00
Kom luisteren naar mooie verhalen
over nijntje en andere konijnen.
Daarna kun je schilderen in het
atelier van het dick bruna huis of
nijntje op zolder bezoeken. Nog
niet genoeg van het voorlezen?
Loop dan naar De Utrechtse
Kinderboekwinkel op de Ganzenmarkt voor meer verhalen!
centraalmuseum.nl
kinderboekwinkel.net

Guerrillapoëzie op straat
12:00-17:00
Waar leeft poëzie? Hoe kom je het
tegen? Dichtersduo Kila&Babsie
en gitarist Rik de Winter laten
poëzie los in het wild. Wees
voorbereid op een gedicht in je
gezicht, poëzie naast je knie en
een metafoor in je oor.
kilababsie.nl
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17. Eiland8
Bernadottelaan 222

Workshop Insecten
in Stop Motion

Zaal 3
13:00-14:30
Voorwerpen uit het filmtheater
worden insecten en komen tot
13:00-19:00
leven. Je ontwerpt gezamenlijk
Neem bus 7 vanaf CS Busstation
een insect met objecten uit het
Oost naar Kanaleneiland, laat de
filmtheater en maakt hiermee een
poëtische reisleidsters alles over
de route vertellen, en vier een mini- stop motion filmpje. Het filmpje
wordt als afsluiting vertoond in de
vakantie op het tropische Eilandfilmzaal. Van 8 t/m 12 jaar.
Hart, waar je kunt genieten van
tropische muziek, poëzie, theater
hanimatie.nl | hoogt.nl
en kunst. Vertrektijden: 13:30, 15:00

Festival Mooie Woorden
goes tropical

en 16:30 uur.
festivalmooiewoorden.nl

19. Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28

18. Filmtheater 't Hoogt
Hoogt 4

Schrijfster Martine Letterie
vertelt
13:00-14:00
Kom luisteren naar de schrijfster
Martine Letterie. Zij schreef het
boek Het mysterie van de zwarte
mantel om kinderen nieuwsgierig
te maken naar de geschiedenis van
Utrecht. Martine Letterie vertelt je
welke verhalen uit het boek echt
zijn gebeurd en welke ze zelf
verzon. Vanaf 9 jaar.
martineletterie.nl

Erik of het Klein
Insectenboek

Maak je eigen strip over vrede

14:30-15:30
Wil jij je eigen strip maken? Ga
dan aan de slag met striptekenaar
Zaal 1
Joshua Peeters, die meewerkte aan
11:00-12:40
twee stripboeken over de Vrede
't Hoogt vertoont de boekverfilming van Erik of het klein insecten- van Utrecht. Onder zijn begeleiding
boek. Een film voor groot en klein, kun je vandaag een strip maken
en onderwerp van Nederland Leest met het thema 'vrede'.
2013. Vanaf 6 jaar.
hetutrechtsarchief.nl
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Culturele Zondagen hotelarrangement
zaterdag 2 & zondag 3 november 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 Op bezoek bij het
boek.
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: culturelezondagen.nl

advertentie

Voorlezen uit een
schandaalkroniek
16:00-16:45
Wil je weten wat er in 1713 allemaal
werd uitgespookt in de stad? Kom
dan meeluisteren en ontdek de
verborgen genoegens van bewoners en bezoekers. Er worden
fragmenten voorgelezen uit het
Frans vertaalde schandaalkroniek
Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad
Utrecht. Vanaf 16 jaar.
hetutrechtsarchief.nl

20. Hoek Nieuwegracht /
Herenstraat
In de voetsporen van
Dirkje Kuik
11:00-13:30
De wandeling In de voetsporen van
Dirkje Kuik, de Utrechtse schrijfster
en beeldend kunstenaar (19292008), gaat langs woningen,
ateliers en literaire plekken en
eindigt in De Engelenzang, de
Utrechtse sociëteit voor kunstenaars en kunstlievenden (Nieuwe
gracht). Met een voordracht door
acteur Boris van den Wijngaard,
beeldmateriaal en een kop koffie.
De wandeling wordt geleid door
literatuurkenner Marijke van Dorst.
Max. aantal deelnemers: 20.
Reserveren noodzakelijk:
salonsaffier.nl / 030-6701020
salonsaffier.nl
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21. Hoog Catharijne
Vossen lezen voor
Centrale Plein
12:00-12:30, 13:45-14:15,
15:15-15:45
Voor één keer verlaten onder
andere Dikkie Dik, de Grijze Jager,
Romeo en Julia, Kuifje en Pipi
Langkous de papieren wereld en
lezen hun eigen avonturen voor.
Je kunt ze allemaal gaan zoeken
en om hun handtekening vragen.
Een aantal 'vossen' leest voor op
Hoog Catharijne, maar ook op
de Stadhuisbrug. Zie pag. 31 voor
meer informatie over de Vossenjacht.
hoogcatharijne.nl

Geronimo
Stilton
komt op
bezoek
13:00-13:30,
14:30-15:00,
16:00-16:30
Speciaal voor
de Geronimofans en de
bezoekers van
Hoog Catharijne komt Geronimo
Stilton op bezoek. Er wordt voorgelezen uit zijn allernieuwste boek:
Fantasia VIII.
Ga met Geronimo op de foto, of
laat een handtekening in jouw boek
zetten!
dewakkeremuis.nl
hoogcatharijne.nl

22. In De Ruimte
Oudegracht 230A a/d Werf

Geblinddoekte
poëzie-audiotour

woord en beeld genieten van de
unieke invalshoek van Niterink en
Janssen!

Tosca Niterink is actrice (vooral
bekend als Thea in het duo Theo en
Thea en Kreatief met Kurk), columnis12:00-13:00
te en schrijfster. Anita Janssen is
Je bent geblinddoekt. Door een
camera-journalist en fotograaf.
koptelefoon klinken gedichten en
wildwifeadventures.nl
krijg je instructies over waar te gaan

en wat te doen. Je telt je stappen
en tast naar objecten. Een derde
Shut Up & Write
hand zorgt dat je niet in de gracht
13:45-15:00
valt. Een poëtische voorleesbeleve- Een uur lang in stilte schrijven aan
nis door Marloes Robijn.
je eigen tekst of gedicht, zonder
afleiding! Iedereen die zich met
puntann.nl
creatief schrijven bezighoudt, is
welkom. Deze keer een speciale
Klimmen naar kruishoogte
XXL-versie mét bekende schrijvers!
12:30-13:15
Tosca Niterink en Anita Janssen
Meld je aan via shutupandwrite
vertellen op hilarische wijze over
utrecht@gmail.com.
hun tocht naar Santiago en alle
facebook.com/ShutUpAndWrite
bijzondere types die zij tijdens deze
Utrecht
pelgrimstocht ontmoetten. Kom in
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Schrijf je eigen boekblog
15:30-16:30
Je lievelingsboek, weet je nog? Dat
boek met omgevouwen pagina's en
een gevouwen kaft. Dat boek dat je
keer op keer herlas. Tot je het kon
dromen en je de personages kende
alsof het je broers of zussen waren.
Schrijf je eigen blog over dat boek
onder leiding van Anneke
Laverman.
puntann.nl

Verhaaldiner:
Op bezoek bij Belle

interpretatie te zien is van Spanje
en haar cultuur door de ogen van
Don Quichot en Sancho.

Don Quichot, verzameling
van werk en beeld
Bibliotheek
13:00-15:30
In de bibliotheek kun je verschillende werken, film- en beeldmateriaal
bekijken waarin Don Quichot de
hoofdrol speelt. De collectie
bestaat uit films, muziek, affiches
en (kunst)boeken.

Don Quichot van Orson
Welles
13:00-14:50
Orson Welles had een rijke
filmcarrière, maar een aantal van
zijn meest ambitieuze projecten
wist hij wegens gebrek aan
financiering niet te voltooien.
Don Quichot is een van deze
onvoltooide films, waarin Welles’
22

Rondleiding voormalig
Israëlitisch weeshuis

25. Kapitaal
Plompetorengracht 4

Hackathon
doorlopend
Hack-Lab is een bijeenkomst van
hackers, programmeurs, uitgevers
en ontwerpers. Zij werken samen
om de droom van Melvil Dewey –
een universele, openbare Public
Library – te realiseren. In de Public
Library Hackathon kun je 24 uur per
dag aan de slag. Neem je laptop en
je woeste dromen mee!
Hackaton is onderdeel van Impakt
Festival: Capitalism Catch-22 dat van
30 oktober t/m 3 november
plaatsvindt op diverse locaties in
Utrecht.
impakt.nl

11:00-12:30, 12:30-13:00,
14:00-15:30, 15:30-16:00
Het voormalig Israëlitisch weeshuis
is nu een Joods cultureel centrum
waarin de synagoge van de Liberaal
Joodse Gemeente Utrecht is
gehuisvest. Tijdens de rondleiding
26. Kargadoor
wordt het heden en verleden van
Oudegracht 36
dit bijzondere gebouw belicht.

Kosten € 39,- Vooraf inschrijven via
verhaaldiner@gmail.com.
verhaaldiner.wordpress.com
inderuimte.org

Domplein 3

Magdalenastraat 1a

Engels met Spaanse ondertiteling.

17:30-21:30
Ze woonde op slot Zuylen, had een
roerig liefdesleven en schreef vele
brieven. Anneke Laverman en
Marloes Robijn brengen haar in
beeld met luisterliedjes, verhalen
en een bijpassende maaltijd. Schuif
aan bij Belle van Zuylen!

23. Instituto Cervantes

24. Joods Cultureel
Centrum MerkAz

Teksten in het Jodendom
De taal van Thora en de taal
van het leven
Don Quichot, eeuwige held
15:00-15:30
Don Quichot, de onvergetelijke
dolende ridder van Miguel de
Cervantes is een icoon van de
westerse cultuur. Yolanda
Rodríguez Pérez, universitair
docent bij de opleiding Europese
Studies aan de Universiteit van
Amsterdam, geeft een lezing over
deze eeuwige held.

11:00-12:30, 14:00-15:30
In het Jodendom is de Thora een
belangrijk, misschien wel het
belangrijkste, boek. Wat de Thora
inhoudt en op welk moment we
daaruit reciteren, vertelt Tirtzah
Middleton. Zij laat tevens horen
hoe dat reciteren gaat. Annelize
Dresch vertelt iets over de
geschiedenis van het Jiddisch en
laat horen hoe het Jiddisch klinkt.

Welcome To The Interzone
De Cut-Up Techniek van
William S. Burroughs

Sonja Van Der Gaast Zaal
15:00-17:00
Deze middag staat in het teken van
een van de iconen van de Beat
Generatie: William S. Burroughs.
Hij staat bekend om zijn innovatieve schrijftechnieken, zoals de
Cut-Up Techniek. Doe mee en knip
bestaande teksten uit kranten in
stukken, maak er een nieuwe tekst
van en draag ze voor.
kargadoor.nl

merkaz.nl

cervantes.nl
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27. Kinderwinkel
Westerkade
Westerkade 19

Hollidee op Wielen
13:30-16:00
Stap in de auto en reis mee naar
jouw ideale vakantieplek! Een
doorlopende voorstelling waarbij
Viève Buijs mooie verhalen vertelt.
Vanaf 4 jaar.
vievebuijs.nl
kinderwinkelwesterkade.nl

28. Kunstkamer Utrecht

29. Kunstliefde
Nobelstraat 12a

Utrechtgedicht
13:00-17:00
Dertig gedichten, geschreven door
dichters die zich aan Utrecht verbonden voelen en geïllustreerd
door kunstenaars van Kunstliefde,
zijn gebundeld in een boek. De
originele illustraties zijn te zien en
dichters lezen voor uit eigen werk.
Aanwezige dichters en kunstenaars
signeren het boek Het Utrecht
gedicht dat te koop is.
kunstliefde.nl

Kromme Nieuwegracht 8a

30. Literaire Boekhandel

Lijnmarkt
12:00-12:15, 13:30-13:45
Jason vaart op een schip, samen
Lijnmarkt 17
met de Argonauten. Onderweg
verslaat hij een draak, vecht hij
tegen reuzen en redt hij zijn schip
van de ondergang. Tijdens de voorstelling kun je luisteren naar de
verhalen en kijken naar de
illustraties van Coen Hamelink.
coenmeteenc.nl

DichterBijElkaar
Gedachten Lezen
14:30-16:30
Laat je inspireren door je omgeving
en ga de uitdaging aan om samen
met stadsdichter Martin Beversluis
een mooi gedicht te maken en voor
te dragen. Gedachten Lezen neemt
je mee in deze reis van woorden en
co-creatie, waarbij jíj de belangrijkste schakel bent! Vanaf 12 jaar.
gedachtenlezen.com
kunstkamerutrecht.nl
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31. Louis Hartlooper
Complex
Tolsteegbrug 1
Foto: Keke Keukelaar

Jason en de Argonauten

Vrouwkje Tuinman leest voor
15:40-16:00
Begin 2013 verscheen van de
Utrechtse schrijfster en dichteres
Vrouwkje Tuinman de roman De
rouwclub. Vandaag leest zij voor
en vertelt ze over de achtergronden
van dit boek.
vrouwkje.com
literaireboekhandellijnmarkt.nl

Where the Wild Things Are
Met inleiding

32. Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9

Jezus en Hollywood

Lutherse Gemeente
13:00-14:00
De bijbelse verhalen over Jezus
11:30-13:20, 13:45-15:35
hebben vele filmmakers geïnspiVerfilming van het klassieke
reerd tot het maken van boeiende
kinderboek Max en de Maximonfilms over zijn leven. Liefhebbers
sters. Max is een onstuimige en
kunnen scènes uit verschillende
gevoelige jongen die zich thuis
films zien en luisteren naar de
niet begrepen voelt. Hij ontsnapt
aan het dagelijkse leven in zijn zelf- verhalen. Inleiding en toelichting
bedachte wereld vol wilde beesten. door dr. Christiane Karrer, bijbelwetenschapper en predikante.
De inleiding wordt verzorgd door
De Utrechtse Kinderboekwinkel.
elgutrecht.nl
Vanaf 10 jaar. Kaarten vanaf 21
oktober gratis af te halen aan de kassa
(max. 2 kaarten pp). Reserveren is niet
mogelijk.
hartlooper.nl
kinderboekwinkel.net
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Vesper met vespercantorij

Oeroud voorlezen
in ere hersteld
14:30-15:30
Voorlezen uit de Bijbel was
eeuwenlang de enige manier van
communiceren van de teksten uit
de Bijbel. De manier van voorlezen
bepaalt voor een groot deel de
inhoud. Wat gebeurt er tijdens het
voorlezen met de tekst én de
luisteraar? Beleef dit tijdens de
workshop van het Protestants
Centrum voor Toerusting en
Educatie
pkn.nl

33. Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38

Religiestress
Auditorium
14:00-15:00
In deze lezing gaat theoloog Tom
Mikkers naar aanleiding van zijn
gelijknamige boek in op het
verschijnsel religiestress. Religie
veroorzaakt stress in Nederland, bij
gelovigen en niet-gelovigen. Hoe
komt dat? En vooral: hoe komen
we van die stress af?
catharijneconvent.nl
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34. Nederlands
Volksbuurtmuseum
Waterstraat 27-29

Op bezoek bij het
ongeschreven boek
13:00-17:00
Bij het Nederlands Volksbuurtmuseum staan de mooie 'ongeschreven' verhalen uit Wijk C centraal.
In twee knusse huiskamers wordt
de wijk weer tot leven gebracht.
Kom luisteren naar een gevarieerd
programma.

Cantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
en Berry van Berkum, orgel
17:00-18:00
Een vesper is een middagdienst
waarin woorden uit de Bijbel
worden gelezen, gebeden worden
uitgesproken en waarin kerkmuziek
klinkt waaronder het Magnificat,
een lofzang op Maria. In deze
vesper klinkt het Magnificat van
Melchior Franck (1579-1639).
nicolaikerk.nl
nicolaiconcerten.nl

36. Oudegracht 341 aan de
werf

De nieuwe kleren
van de keizer
naar H. Chr. Andersen
13:00-13:45, 14:30-15:15,
16:00-16:45
Een ijdele keizer, die alleen aan
mooie kleren denkt, valt in de
handen van twee geslepen
bedriegers, die beweren dat
ze stoffen kunnen weven die
onzichtbaar zijn voor domme
mensen. Ab Vissers speelt deze
humoristische voorstelling in een
papieren theater van 75 jaar oud.
Vanaf 8 jaar.

38. Savannah Bay
Telingstraat 13

35. Nicolaïkerk

Savannah's Erotic Stories
Sunday

Nicolaaskerkhof 8

13:15-13:45
Hop Marjanneke, stroop in het
kanneke... Net als voorlezen ondersteunt liedjes zingen de taalontwikkeling, de taalvaardigheid en
vergroot het de woordenschat.
De beiaardier van de Nicolaïkerk,
Malgosia Fiebig, speelt de bekendste kinderliedjes en nodigt iedereen
uit mee te zingen.

Voorstraat 84 bis

Max. 20 toeschouwers. Reserveren
noodzakelijk: 030-2302290 /
info@papierentheater.nl
papierentheater.nl

volksbuurtmuseum.nl

Beiaardconcert kinderliedjes

37. Phoenix Papieren
Theater

Take Away

14:00-18:00
Savannah Bay staat deze zondag
in het teken van erotische verhalen.
Naast intieme optredens van
Bibliothèque Érotique is er een
workshop Erotic Story Writing.
Leer hier hoe je fantasieën uitwerkt
en prikkelend kunt voorlezen. Laat
je verleiden!

13:00-16:00
Riet Mellink en Kirsten Roosendaal
stellen hun bibliotheek open. Dit
is niet zomaar een bibliotheek.
Het is een bibliotheek van knipsels,
geknipt uit vaak uiterst private
bibliotheken, zoals van Ritsaert ten Aanmelden: info@savannahbay.nl
Cate. In de bibliotheek kan je lezen, en via de website.
schrijven of een verhaal bestellen.
savannahbay.nl
roodnoot.nl
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39. Schiller Theater
Place Royale

42. Stadsschouwburg
Utrecht

Minrebroederstraat 11

Lucasbolwerk 24

Lezen en laten lezen
11:30-14:00
Schrijf- en dichtvereniging
Taalpodium lanceert haar nieuwste
Verzamelbundel met gedichten
van eigen leden. Maar er is meer.
Wie zijn/haar favoriete gedicht
meebrengt, mag het zelf voor
dragen op het open podium. Een
gedicht van maximaal 32 regels,
van eigen of andermans hand,
dat maakt niet uit. 'Lezen en laten
lezen' is het motto.
taalpodium.nl
schillertheater.nl

40. Sonnenborgh –
Museum & Sterrenwacht
Zonnenburg 2

Te allen tijde
13:00-13:25, 14:00-14:25,
15:00-15:25, 16:00-16:25
DI U&A (contemporary dance
platform) laat zich inspireren door
de locatie Sonnenborgh als sterrenwacht. De verbinding tussen
de dans en Sonnenborgh wordt
gelegd door het gebruik van
teksten van onder andere
Stephen Hawking over energie,
zwaartekracht en beweging.
De voorstelling balanceert tussen
performance, voordracht, hoorspel, muziek en dans.
dansimprovisatie.com
sonnenborgh.nl
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Dribbel gaat logeren

41. Stadhuisbrug
Stadhuisbrug

Why I love this book
Boek en Zopie
11:30-17:30
Denk je aan voorlezen, dan denk je
vast aan een bepaald boek, waar je
vroeger bij wegdroomde of waar
je maar geen genoeg van kreeg.
Vertel in de filmstudio in de Why I
Love This Book-bus in 1 minuut aan
welk voorleesboek jij de liefde
verklaart. Vandaag samen met de
beste cappuccino van Utrecht.
whyilovethisbook.com

Vossen lezen voor
12:30-12:45, 13:30-13:45,
14:30-14:45, 15:30-15:45
Voor één keer verlaten onder
andere Dikkie Dik, de Grijze Jager,
Romeo en Julia, Kuifje en Pipi
Langkous de papieren wereld en
lezen hun eigen avonturen voor.
Je kunt ze allemaal gaan zoeken
en om hun handtekening vragen.
Een aantal 'vossen' leest voor op
de Stadhuisbrug, maar ook in
Hoog Catharijne. Zie pag. 31 voor
meer informatie over de Vossenjacht.

DE-Zaal
14:00-14:45, 16:30-17:15
Theater Terra is heel populair bij
de kleintjes en bekend van vrolijke
voorstellingen als Kikker en Kleine
Ezel. Dit seizoen maakt de groep
een swingende familiemusical over
Dribbel, het hondje uit de bekende
boeken van Eric Hill. Dribbel gaat
met Leentje Nijlpaard logeren op
de boerderij.
Toegang: € 17,50 / € 10,- (t/m 18 jaar)
Uit eten met Dribbel bij Zindering,
17:30 uur: € 15,- Vanaf 2 jaar.
theaterterra.nl
stadsschouwburg-utrecht.nl

44. Ulu Moskee Utrecht
Kanaalstraat 36

Imam leest voor
13:30-14:00, 14:15-14:45
De Koran is van oorsprong in het
Arabisch geschreven. Als er in de
moskee wordt voorgelezen uit de
Koran, dan doet de imam dat. Het is
een van de belangrijke taken van de
imam om goed voor te lezen. Hij
moet heel duidelijk articuleren en
ook zijn uiterste best doen om zo
mooi mogelijk voor te lezen.
Vandaag een proeve van imam
Ibrahim Gundogdu.
ulumoskee.nl

45. Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Drift 27

43. Theater Kikker
Ganzenmarkt 14

Het open boek van het
landschap

Marco van Egmond, conservator
Bijzondere Collecties
11:00-12:00, 12:15-13:15,
12:00-17:00
13:30-14:30, 14:45-15:45
Een verblijf in het Nootropics Café
De Universiteitsbibliotheek
biedt je vloeibare quick-fixes voor
demonstreert de innovatieve
je fysieke en psychologische
verlangens. De bar is als een visuele applicatie, waarmee ze historisch
kaartmateriaal koppelt aan Google
bloemlezing, ondersteund door
Earth. Je kunt zelf aan de slag met
citaten uit de wereldliteratuur en
gedigitaliseerde oude kaarten.
geschiedenis over de clichés van
Ook zijn er kaarten op papier te
het werk en manieren waarop
bewonderen. Vanaf 8 jaar.
mensen elkaar en zichzelf aan het
werk zetten.
uu.nl

BAR

BAR is onderdeel van Impakt Festival:
Capitalism Catch-22 dat van 30
oktober t/m 3 november plaatsvindt
op diverse locaties in Utrecht.
impakt.nl
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46. Universiteitsmuseum
Utrecht
Lange Nieuwstraat 106

Fabel of werkelijkheid

Stille getuigen
13:00-13:40, 14:00-14:40,
15:00-15:40
Danielle Hermans leest voor uit
haar nieuwe thriller Stille getuigen.
Het Universiteitsmuseum laat aan
de hand van historische objecten
zien hoe vroeger onderzoek werd
gedaan naar onnatuurlijke doodsoorzaken zoals vergiftiging.

13:00-13:40, 14:00-14:40,
15:00-15:40
Laat je door de verhalen van Toon
Tellegen meevoeren naar de
wereld van eekhoorn, mier en
olifant. De werkelijkheid blijkt soms
universiteitsmuseum.nl
net zo verbazingwekkend te zijn als
daniellehermans.nl
een fabel. Kan een olifant bijvoorbeeld echt op de rug van een eekhoorn staan? Aan de hand van de
47. Vredenburg
collectie praat conservator Paul
Leeuwenbergh
Lambers met kinderen over de
Servaasbolwerk 1a
bijzondere eigenschappen van
dieren.
Flits de show
MOEX – Mirjam Oldenhave
Express
10:30-11:20, 12:30-13:20
De interactieve muzikale thriller
Flits de show is gebaseerd op de
verschillende Mees Kees-boeken.
Het verhaal wordt verteld door
schrijfster Mirjam Oldenhave in
eigen persoon. Ze zingt en speelt
samen met Irene Schepers, Roos
de Wijs (accordeon, keyboard,
contrabas, gitaar en saxofoon) en
het publiek! Rick de Haas, illustrator
van de boeken, tekent er live bij.
Vanaf 7 jaar.
moex.nl | vredenburg.nl
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48. Winkel van Sinkel
Oudegracht 158

De gouden gans
Illicium Saxophone Quartet
Begane grond
11:30-12:50
Het Illicium Saxophone Quartet
bestaat uit vier meiden die ernaar
streven om met hun muziek zo
dicht mogelijk bij het publiek te
komen. Het kwartet zal het
sprookje De gouden gans (Zwaan
kleef aan) van de Gebroeders
Grimm muzikaal presenteren.
illiciumsaxophonequartet.com

Literair boekheffen
Terras
12:30-16:30
Literatuur verheft! Voor het eerst
in eeuwen is het papieren boek niet
langer het belangrijkste podium
voor literatuur. Wat doen we dan
met die enorme berg papieren
boeken die we in onze boeken
kasten verzameld hebben? Boekheffen bijvoorbeeld!
wintertuin.nl

Culturele Zondagen College:
Wetenschap tussen de regels
I.s.m. Universiteit Utrecht

Prof. dr. Maarten Prak
Balzaal - eerste verdieping
13:00-13:45
12:00-17:00
Geschiedenis is het lievelingsvak
Tussen de Winkel van Sinkel en
van veel schoolkinderen. Zeker als
Hoog Catharijne kun je ze vinden:
bekende karakters uit kinderboeken de meester of juf goed kan vertelin levende lijve. Mary Poppins, Alice len. Maar in de wetenschap gaat
het toch om analyse, theorie en
in Wonderland, Dikkie Dik, Kleine
vernieuwende hypothesen? Prof.
Ezel en nog veel meer ‘vossen’.
dr. Maarten Prak laat aan de hand
Bij het infopunt van Culturele
van zijn boek Gouden eeuw. Het
Zondagen (begane grond) kun je
raadsel van de Republiek zien dat
een stempelkaart ophalen. Heb je
er een spanning is tussen wetener tien gevonden? Lever je kaart
schappelijk en toegankelijk
weer in bij het infopunt en krijg
het voorleesboekje Oeioeioei! van schrijven, maar dat deze elkaar
absoluut niet uitsluiten. Wie
schrijfster Hanna Kraan cadeau.

Vossenjacht
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Literaire Quiz
Begane grond
13:00-13:25, 14:30-14:55,
16:00-16:25
Test je boekenkennis! Marian van
Eupen, bedenker van vragen voor
Tien voor Taal en Weekend Miljonairs en schrijfster van de dwars
ligger Het grote kleine quizboek
stelde speciaal voor deze Culturele
Zondag een literaire quiz samen.
Per quizronde spelen twee teams,
onder leiding van een schrijver om
een boekenpakket. Quizmaster is
Antoine Croné, Utrechter in hart en
nieren.
13:00-13:25 Volwassenen
14:30-14:55 Kinderen van 8 t/m
12 jaar, o.l.v. Marion van de
Coolwijk en Linda Dielemans.
16:00-16:25 Volwassenen
Aanmelden (6 plekken per ronde):
info@culturelezondagen.nl
dwarsligger.nl

Poetracks
Begane grond
13:45-14:15
Poetracks zijn gedichten van grote
literaire meesters die door popmuzikanten op muziek zijn gezet.
Literair Productiehuis Wintertuin
verzorgde eerder Poetracks op
Lowlands en Stukafest. Tijdens Op

poetracks.nl

Feest met digitale
kinderboeken en apps
Balzaal
14:30-15:15
Rian Visser, schrijfster van ruim
zeventig kinderboeken en pionier
op het gebied van digitale media,
neemt je mee in de boeiende
wereld van leesapps en digitale
kinderboeken. De lezing is geschikt
voor kinderen en volwassenen.
rianvisser.nl

Woordkunst
Begane grond
15:15-15:45
Woordkunst bestaat uit twee
projecten: Indianenverhalen en
Toekomstmuziek. Leerlingen van
groep 7 en 8 zijn met Cultuurhuis
Kanaleneiland aan de slag gegaan
met taal en creativiteit, en schreven
korte verhalen en songteksten
gebaseerd op boeken en verhalen.
Vandaag worden de resultaten ten
gehore gebracht en wordt het
eerste exemplaar van het boek
Indianenverhalen overhandigd.
cultuurhuiskanaleneiland.nl

Foto: Reyer Boxem

uu.nl

bezoek bij het boek is singer-songwriter Yori Swart te gast. Luister
naar haar betoverende bewerking
van het gedicht De zachte krachten
(5) van Hans Verhagen.

Foto: Tom Roelofs

verwondering en verbazing tot
uitgangspunt neemt, kan ook ingewikkelde en veelzijdig kwesties in
heldere en begrijpelijke bewoordingen uitleggen. En laten zien hoe
actueel de geschiedenis is!

De Supersonische Boem, met vlnr: Dave von Raven, Roos Rebergen en Meindert Talma

Een Cupcake Feestje met
Marion van de Coolwijk
Tuinzaal
15:30-16:30
Marion van de Coolwijk is dit jaar
25 jaar schrijfster en dat vieren we.
Zij is vooral bekend van de jeugdboeken over de MZZLmeiden.
Marion van de Coolwijk leest voor
uit haar kinderboek Het geheime
recept, het eerste deel uit de
nieuwe serie De Cupcakeclub,
praat ze met haar fans en signeert
ze haar boeken. En natuurlijk kun
je samen met Marion cupcakes
versieren en met haar op de foto!
Vanaf 7 jaar.
marionvandecoolwijk.nl

Leer hoe het leven
in de prehistorie was
Balzaal
15:30-16:30
Schrijfster en archeologe Linda
Dielemans leest voor uit haar
kinderboek Zomerwoud en vertelt
over haar beroep en over de prehistorie, de tijd waarin het verhaal
zich afspeelt. Vanaf 10 jaar.

De Supersonische Boem
Roos Rebergen (Roosbeef),
Marike Jager, Dave von Raven
(The Kik) en vele anderen!
Begane grond
17:00-18:00
Culturele Zondag Op bezoek bij het
boek sluit af in de Winkel van Sinkel
met een feestelijk programma voor
jonge én oude(re) lezers vol voorleesklassiekers en muziek van
Annie M.G. Schmidt.
Meezingers als De Twips, Duifies,
Duifies en Emma Dilemma kregen
recent een nieuw jasje op de cd
De Supersonische Boem. Zing en
dans mee op de tijdloze liedjes van
Annie M.G. Schmidt, vertolkt door
Roos Rebergen (Roosbeef),
Meindert Talma, mevrouw Tamara,
Marike Jager en Dave von Raven
(The Kik). Schrijvers Sanneke van
Hassel, Ted van Lieshout, Edward
van de Vendel, Rodaan Al Galidi en
Arthur Japin nemen je tussendoor
mee op een reis langs hun favoriete
kinder- en jeugdboeken.
dewinkelvansinkel.nl

thehouseofbooks.com
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advertentie

colofon
Programmering en productie:
Carlijn van Ravenstein
Programma- productie
ondersteuning: Sara Conen
Marketing en communicatie:
Wietske Walhout, Juliette Nieuw
straten (stagiaire)
Vergunningen en veiligheid:
Ted Boom (De Regelaar)
Grafisch ontwerp: Studio Vrijdag
Drukwerk: Drukkerij Pascal
Website: Kill Your Darlings
Advertentie acquisitie:
Daily Productions (daily.nl)
Hoofd programmering:
René van der Giessen
Hoofd marketing en communicatie:
Melinde Gerber
Directeur Cultuurpromotie Utrecht:
Hanneke Bouwsema
Met dank aan: Alle deelnemende
instellingen en organisaties.
En natuurlijk alle vrijwilligers!
Met speciale dank aan:
Het Literatuurhuis, Bibliotheek
Utrecht, Universiteit 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 Nieuwjaarsduik op 12
januari 2014.

Culturele Zondagen vormt
samen met het Utrechts Uitburo,
Cultuurpromotie Utrecht
Domplein 24, 3512 JE Utrecht
T 030 232 30 80
E info@culturelezondagen.nl
W culturelezondagen.nl

WiN DE BESTSELLER

Meld je aan voor de nieuwsbrief
via culturelezondagen.nl
Volg ons ook op Facebook (Culturele
Zondagen) en Twitter mee via #cznl
(twitter.com/culturelezondag).
Culturele Zondagen heeft het Convenant
Duurzame Evenementen Utrecht onder
tekend. Dit houdt in dat Culturele Zondagen
samen met de andere ondertekenaars
kennis en ervaring delen op het gebied
van verduurzaming. Zo draagt Culturele
Zondagen bij aan de doelstelling van de
gemeente: Utrecht klimaatneutraal in 2020.
duurzameevenementenutrecht.nl
Alle informatie in deze uitgave is zo nauwkeurig mogelijk vermeld. De uitgever is niet
aansprakelijk voor foutieve informatie. ©2013

21 OkT | 20.00 UUR
Bestel kaarten via de website, telefonisch (030 2302023) of aan de kassa o.v.v.
de actiecode: boek en maak kans op het boek.
De schouwburg neemt contact op met de winnaars!
Meer ‘boekvoorstellingen’ in de Stadsschouwburg: o.a. ‘Het Proces’, ‘De
donkere kamer van Damokles’, ‘De uitvreter’, ‘De passievrucht’ en ‘De prooi’.

WWW.STADSSCHOUWBURG-UTRECHT.NL

Agenda
2014
12 januari	Nieuwjaarsduik
1 & 2 maart	Kijken, Kijken, Kopen
24 & 25 mei

CITY FUTURE PROGRAM

12 & 13 juli

CZ on Tour

7 september	Uitfeest
11 & 12 OKTOBER	In de Ban van de Man
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