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ONTDEK HET NIEUWE CULTURELE JAAR TIJDENS DE NIEUWJAARSDUIK
Voor de 13e keer op een rij vindt de aftrap van het nieuwe culturele kalenderjaar in Utrecht plaats
tijdens de Culturele Zondag Nieuwjaarsduik. Op zondag 10 januari openen culturele instellingen en
makers de deuren en laten ze aan jong en oud zien wat ze in het komende jaar te bieden hebben.
Van Museum Catharijneconvent tot de Nicolaïkerk, van Hostel Strowis tot Grand Hotel Karel V en
van Ekko tot Louis Hartlooper Complex: op ruim 50 locaties zijn de veelal gratis optredens,
workshops, lezingen, exposities en voorstellingen te bezoeken.
Highlights
Na een verbouwing van anderhalf jaar is Stadsschouwburg Utrecht weer helemaal terug. De volledige
make-over wordt gevierd met een feestelijk programma waarbij DOX, SPRING festival, Roos Blufpand
met band en zwartkijker Ton Kas van de partij zijn. In Het Literatuurhuis geven vier
boekenliefhebbers onder leiding van schrijver Philip Huff minicolleges over boeken die “de wereld
veranderden”. Vier kerken in het centrum van Utrecht maken deel uit van het programma,
waaronder de Pieterskerk met een optreden van het Rosa Ensemble. Dit ensemble geeft een preview
van de muziektheatervoorstelling Akasha. Ook in Paushuize staat muziek centraal met de mini-opera
Sint Maarten en Merkel van pianist Laurens van Rooyen en optredens van Kamerkoor Sjanton en het
kleurrijke mannenkoor Cantatori Del Duomo. Bij restaurant Podium onder de Dom spelen niet de
gerechten, maar Theatergroep Brood en Spelen de hoofdrol met de voorstelling Ik zie dat je
afdwaalt. Op het Open Stage van TivoliVredenburg verzorgen Comedy Huis Utrecht, De Nederlandse
Pop Academie, de band Femme Vanille en Small Bigband On the Roll een optreden.
Tijdens de Nieuwjaarsduik is er ook volop programma voor kinderen met bijna 30 activiteiten. Zo zijn
in de Winkel van Sinkel theaterartiest en mimespeler Hakim (Traïdia, red.), de Nuffe Tantes en het
ArcheoLAB van het Universiteitsmuseum Utrecht aanwezig. De blazers van K.O. Brass! (van The
Kyteman Orchestra) geven hier voor jong en oud een spetterend optreden.
In november 2016 is het 1700 jaar geleden dat Sint Maarten geboren werd. Het Stadhuis trapt dit
feestjaar alvast af op de Culturele Zondag met een uiteenlopend programma rond de
beschermheilige van de Domstad. Daarnaast is er een tentoonstelling van fotograaf Werry Crone en
wordt het programma afgesloten met de live talkshow van RTV Utrecht Talk of the Town met gasten
Ingmar Heytze en zingend columniste Janneke Jager.
Programma informatie
Het complete programma staat online op www.culturelezondagen.nl. Op de website zijn eveneens
speciale Nieuwjaarsduik routes vermeld, voor als het lastig kiezen is uit het grote aanbod: een
Kidsroute, Theaterroute, Muziekroute en een Kunstroute. Daarnaast kunnen bezoekers ook heel
eenvoudig hun eigen route samenstellen via Mijn CZ.
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