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UITFEEST UTRECHT OPENT CULTUREEL SEIZOEN MET EEN
VEELZIJDIG PROGRAMMA
Zondag 4 september is het Uitfeest: al 18 jaar de feestelijke start van een nieuw cultureel seizoen
in Utrecht. Op vele plekken in de stad wordt met film, theater, muziek, dans, exposities en meer
door de culturele instellingen en gezelschappen vooruitgeblikt op al het moois wat komen gaat.
Deze editie gaat razendsnel van start met de eerste Urban Culture Run Utrecht: een
hardloopevenement door twaalf cultuurhistorische gebouwen. Ook nieuw dit jaar is de Uitfeestkinderopening in de Stadsschouwburg Utrecht met een uitgebreid familieprogramma. In
TivoliVredenburg begint het Uitfeest met het openingsconcert Jacob van Eyck 3.0 in samenwerking
met Festival Oude Muziek. Op de buitenpodia - Stadhuisplein, Schoutenstraat en Neude – is er
onder meer een speciale Utrechtse editie van Giels Talentenjacht en komt voor één dag Het Glazen
Circus uit Leidsche Rijn naar het centrum. In Leidsche Rijn zelf opent Castellum Hoge Woerd een
bijzonder Uitfeest-filiaal voor alle culturele initiatieven uit de wijk en omgeving.
Highlights
In het openingsconcert Jacob van Eyck 3.0 wordt de zeventiende-eeuwse blokfluittist en
stadsbeiaardier van Utrecht geëerd door blokfluitist Erik Bosgraaf, DJ DNA en Jorrit Tamminga. Het
concert is later op de dag tevens te zien in Kytopia en te horen vanaf de Domtoren. Naast Het Glazen
Circus, een samenwerking van De Vrijstaat, Sharing Arts Society en Mobile Arts, verhuizen ook
andere culturele partijen uit Leidsche Rijn voor één dag naar Castellum Hoge Woerd, zoals Cultuur19,
Muziek in de Meern, Utrechts Centrum voor de Kunsten en Vocal Arts Academy. Podium Hoge
Woerd geeft een kijkje in het nieuwe theaterseizoen met onder andere Marijke Boon,
Theatergroep Aluin, Audrey Bolder en Schweigman& en sluit af met de feestelijke Gallowstreet Brass
Band. Het Uitfeest biedt ook een podium voor jong talent. In diverse galerieën presenteren
afgestudeerden van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hun topkunstwerken onder de titel First
Blood en in de Winkel van Sinkel geven studenten van de Herman Brood Academie een optreden.
Het Uitfeest wordt afgesloten met de openluchtbioscoop van het Nederlands Film Festival. Het
complete programma staat begin augustus op www.culturelezondagen.nl.
Urban Culture Run Utrecht
De eerste editie van de Urban Culture Run Utrecht leidt niet langs, maar juist door onalledaagse
locaties, gebouwen, tuinen en hofjes van de binnenstad. De route van 8 kilometer doet twaalf
locaties aan, waaronder het oude Postkantoor, winkelcentrum Hoog Catharijne, de binnentuinen van
5-sterren hotel Karel V, en Museum Catharijneconvent, dat gevestigd is in een voormalig klooster.
Inschrijven voor de Urban Culture Run Utrecht kan tot en met 3 september via
www.urbanculturerunutrecht.nl.
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