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Uitfeest 2017: een ontdekkingsreis door cultureel Utrecht
Op 3 september vindt de feestelijke aftrap van het culturele seizoen in Utrecht plaats. Tijdens de
20e editie van het Uitfeest laten nieuw en gevestigd talent zien wat ze in huis hebben op het gebied
van muziek, dans, theater, beeldende kunst, film en literatuur. Nieuw dit jaar is op het
Stadhuisplein de urban stage en op het Janskerkhof komt een groot dansplein met daarnaast tien
bouwketen van Art Utrecht ingericht als tentoonstellingsruimte. Tevens is er dit jaar wederom een
Uitfeest-filiaal in Leidsche Rijn.
Highlights
Voor de dansliefhebbers is er dit jaar een swingend dansplein op het Janskerkhof. Van tango tot
hiphop alle stijlen komen voorbij met optredens van onder meer Tangogroep Cielito, Ducktape Crew
en Touchée Dance Company. Naast dans is er op het Janskerkhof ook ruimte voor hedendaagse
beeldende kunst gepresenteerd door Art Utrecht. Tien galeries richten een bouwkeet in als
expositieruimte met onder andere werk van recent afgestudeerden aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht. Het talent van de toekomst op het gebied van urban muziek is te vinden op het
Stadhuisplein met bekende namen als Major Dreamin’, DJ Kypski en Jermain Bridgewater. De
culturele instellingen presenteren ook op eigen locatie een inspirerend programma. Zo geven de
theaters een preview van het nieuwe seizoen met onder andere Rundfunk in de Stadsschouwburg,
Stefano Keizers in het Werftheater en een preview van Casino Nonstop van Theater Utrecht in De
Paardenkathedraal. De Bibliotheek Utrecht is Het Huis van de Letteren op 3 september en pakt
groots uit. De Human Library - waarbij mensen in gesprek gaan met een levend boek - beleeft haar
Utrechtse primeur, columnist en schrijver Henk van Straten geeft een tour langs zijn
inspiratiebronnen en must reads, en kinderen gaan met een zelfgemaakte VR-bril op zoek naar
boekfiguren als Minoes, Dummie de Mummie en Harry Potter. In Castellum Hoge Woerd, het
Uitfeest-filiaal in Leidsche Rijn, is er muziek, cabaret, theater, workshops en rondleidingen van onder
anderen Denise Jannah, Kees van Amstel en Het Filiaal theatermakers. Het Uitfeest wordt
afgesloten met de filmvertoning van Bram Fischer in de NFF Openluchtbios op het Stadhuisplein.
Rennend de stad ontdekken
Na een succesvolle eerste editie gaat het Uitfeest ook dit jaar sportief van start met de Urban Culture
Run. In een route van 10 kilometer ren je langs de grachten en door prachtige gebouwen in het
historische centrum. Onderweg worden de deelnemers niet alleen verrast door de mooie omgeving,
maar ook door een aantal muzikale optredens van onder meer Orkest Tegenwind. Deelnamekosten
bedragen €20,- en inschrijven kan tot en met 2 september. Kijk voor meer informatie op
www.urbanculturerunutrecht.nl
Het complete programma staat op www.culturelezondagen.nl.
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