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UTRECHT CENTRAAL: KENSINGTON TOEGEVOEGD AAN LINE-UP
Kensington is toegevoegd aan de programmering van het nieuwe stadsbrede muziekfestival
Utrecht Centraal. Op Pinkstermaandag 5 juni geeft de Utrechtse rockband aan het einde van de
middag een gratis toegankelijk pop-up optreden. Exacte details over de locatie en tijdstip worden
op de dag zelf bekend gemaakt via social media. Tijdens de Culturele Zondag Utrecht Centraal
treden honderden Utrechtse muzikanten op in alle denkbare genres.
Surprise-act
Kensington is de grootste rockband die Nederland rijk is. De band uit Utrecht heeft vier albums
uitgebracht en won daarmee talloze prijzen. Op zaterdag 3 juni staat de groep op de mainstage van
Pinkpop. Twee dagen later verzorgen de Utrechters een verrassingsoptreden in eigen stad. Plek en
tijdstip worden op maandagochtend bekend gemaakt via de social media van Kensington en
Culturele Zondagen.
Utrecht Centraal is een gratis toegankelijk stadsfestival. De hele Utrechtse binnenstad staat in het
teken van muziek. Er zijn optredens in alle genres van pop tot jazz via klassiek naar world en
smartlappen. De officiële opening wordt om 12.00 uur verzorgd door Holland Baroque & Eric
Vloeimans in de nieuwe Stijlkamer in Hoog Catharijne. Andere hoogtepunten zijn optredens van
Spinvis & Saartje van Camp, Maarten Vos & Gregory Frateur, Baby Dee en Falco Benz.
Openlucht
Op het Domplein staat een podium met een mooi popprogramma, met onder anderen Kim Janssen,
Remy van Kesteren en Band, Amber Arcades en 45ACIDBABIES. Op de Neude staan die dag een
Grand Piano en een muzikale badkuip die vooral voor kinderen leuk zijn om te bespelen en op de
Stadhuisbrug is de presentatie van een nieuwe Utrechtse jazz bigband.
Onverwachte locaties
Tijdens Utrecht Centraal zijn normaal gesloten locaties toegankelijk voor publiek. Zo is bijvoorbeeld
het restauratieatelier van Museum Speelklok geopend. In dat museum speelt popgroep Bewilder met
diverse instrumenten uit de collectie. In broedplaats Kytopia, tot 2014 het huis van poppodium Tivoli,
organiseert VPRO Vrije Geluiden spannende sessies en ’s avonds presenteren producer BINKBEATS
en rapper PAX hun nieuwe muziek. In de Fundatie van Renswoude is een doorlopend programma van
Utrechtse muziekwedstrijden als Franz Liszt Pianoconcours. Dutch Harp Festival en Popronde.
Het volledige programma van Utrecht Centraal staat op www.culturelezondagen.nl
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over Utrecht Centraal:
Maarten van Heuven (publiciteit) // m.vanheuven@culturelezondagen.nl // 06-41905167
Het is mogelijk om vooraf en tijdens Utrecht Centraal optredende artiesten te interviewen.
Ambassadeurs van de dag zijn: Harriet Krijgh (klassiek, cello), Steven Kamperman (jazz, rieten), Walid
Ben Selim (Marokkaanse urban rap), Maurits Westerik (Bewilder, pop)

