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Cultureel seizoen Utrecht feestelijk van start met het Uitfeest
Vandaag werd het culturele seizoen in Utrecht feestelijk geopend met het Uitfeest. In een
veelzijdig programma van theater, film, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst maakte het
publiek kennis met de activiteiten van de Utrechtse instellingen en gezelschappen. Dit jaar was het
programma geconcentreerder en waren er nieuwe onderdelen: de urban stage op het
Stadhuisplein, en op het Janskerkhof het dansplein en Art Utrecht. Het Uitfeest werd afgesloten
met de vertoning van Bram Fischer in de NFF Openluchtbioscoop. Mede door het prachtige weer
was het een sfeervolle dag. Het Uitfeest werd bezocht door circa 42.000 bezoekers.
Highlights
Het Uitfeest ging sportief van start met de Urban Culture Run. De route van 10 km langs de grachten
en door karakteristieke gebouwen van Utrecht zorgde voor vrolijke gezichten bij de ruim 1.100
lopers. In een aanstekelijk programma op de nieuwe urban stage op het Stadhuisplein maakte het
publiek kennis met het hiphop en R&B talent van de toekomst. Op het Janskerkhof was een
combinatie van beeldende kunst en dans te zien. In negen bouwketen toonden galeries een deel uit
hun collecties. Tussen de kunstwerken in stond het bruisende danspodium met een divers aanbod
van klassiek, jazz en hiphop. In Leidsche Rijn werd het Uitfeest uitgebreid gevierd bij Castellum Hoge
Woerd. In alle hoeken van het castellum was het een drukte van belang met een programma van
makers uit Leidsche Rijn, de stad en elders. Theaterhuis De Berenkuil was een culturele speeltuin
voor de allerjongsten met theater, een digitale muziekwerkplaats en dansworkshops. In De
Paardenkathedraal gaf Bright Richards een indringende preview van zijn voorstelling The Bright Side
of Life over hoe hij als acteur zijn thuisland door een oorlog moest ontvluchten. De Bibliotheek
Utrecht pakte dit jaar uit met een uiteenlopend literair programma met onder andere de Utrechtse
primeur van de Human Library, nieuw werk van Ingmar Heytze en een tour langs de must reads van
Henk van Straten. Andere programma’s die op veel belangstelling konden rekenen waren het
Stadhuistoneel met de locoburgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, Best of Boesjans in
Theater Kikker en het open huis-programma in ZIMIHC Theater Wittevrouwen.
Alles Kids – 15 oktober
Na het grote succes van 2015 keert op 15 oktober Alles Kids terug. Voor velen het begin van de
herfstvakantie en tevens de laatste dag van de Kinderboekenweek. Een zondag voor het hele gezin
waar stilzitten geen optie is. Bouwen met levensgroot meccano van houten planken, midgetgolfen
met vintage clubs en muziek uit de jaren ’70 en meehelpen het wereldrecord grootste scheetkussen
te verbreken, het kan allemaal. Naast dat de kinderen zelf aan de slag gaan, maken ze ook kennis met
muziek, dans, literatuur, theater en wetenschap.
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