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Culturele Zondag Nieuwjaarsduik in het teken van 100 jaar De Stijl en jonge
makers
Zondag 15 januari 2017 is in Utrecht de aftrap van het culturele kalenderjaar met de
Nieuwjaarsduik. Met ruim 70 locaties is er een record aantal instellingen en makers die hun deuren
openen en een vooruitblik geven op het nieuwe jaar. In deze 14e editie is er speciale aandacht voor
het themajaar Mondriaan to Dutch Design: 100 jaar De Stijl. Met lezingen, workshops, theater en
muziek komen de iconen van De Stijl tot leven. Ook is er volop ruimte voor de jonge makers in
Utrecht met voorstellingen van de Hogeschool voor de Kunsten theateropleiding, optredens van
studenten van de Nederlandse Pop Academie en films van recent afgestudeerden aan de
Nederlandse Filmacademie.
Mondriaan to Dutch Design
Het themajaar Mondriaan to Dutch Design inspireert vele makers in Utrecht en zij geven dan ook act
de présence tijdens de Nieuwjaarsduik. Zo presenteren lokale makers van Utrecht Made een
expositie in Stayokay op de Neude, geeft kinderboekenschrijver Wouter van Reek een kijkje in het
leven van Piet Mondriaan in de Bibliotheek Utrecht en speelt Audrey Bolder in de Stadsschouwburg
Utrecht de voorstelling Bep, dochter van Rietveld. VVV Utrecht organiseert een fietstocht langs de
architectonische hoogtepunten van Rietveld in Utrecht, en conservatoren van het Centraal Museum
en het Mondriaanhuis geven in de Winkel van Sinkel een lezing over Mondriaan en Rietveld. Ook
kunnen de bezoekers zelf aan de slag tijdens een workshop meubels maken op het Stadhuisplein.
Jonge makers
Tijdens de Nieuwjaarsduik is er door de hele de stad nieuw talent te ontdekken. In Theater Kikker en
het Akademietheater spelen studenten van de HKU voorstellingen voor jong en oud, creatieve
broedplaats Vechtclub XL brengt een aantal bijzondere muzikale samenwerkingen naar de Winkel
van Sinkel en EKKO, en in Paushuize geven vijf jonge acteurs van De Warme Winkel een preview van
The Dreaming. Daarnaast is Paushuize ook het decor voor de boekpresentatie van De Nederlandse
paus, Adrianus van Utrecht 1459-1523 geschreven door Twan Geurts. Een biografie over de enige
Nederlandse paus die zijn eigen gebouwde huis nooit heeft kunnen zien. Inmiddels wordt er al
gewerkt aan een theaterbewerking. Erik Snel en Paul Feld van Theatergroep Aluin geven een
preview.
Het complete programma staat op www.culturelezondagen.nl
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