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Culturele Zondag Nieuwjaarsduik opent het culturele jaar in Stijl
Vandaag stond Utrecht in het teken van de Culturele Zondag Nieuwjaarsduik. Ruim 70 locaties
werden bezocht door 18.500 bezoekers. Onder meer Grand Hotel Karel V, Paushuize en
Stadskasteel Oudaen konden op veel bezoekers rekenen. Deze 14e editie was er speciale aandacht
voor de jonge makers uit Utrecht met onder andere in het Akademietheater optredens van HKU
studenten en in Theater Kikker presenteerde Festival Tweetakt de beeldende voorstelling #1 Let
me be your hero, baby. Utrecht draaide ook alvast warm voor het themajaar Mondriaan to Dutch
Design. Veel interesse was er voor de lezing van het Mondriaanhuis, op het Stadhuisplein werd
volop gebouwd aan een stoel in De Stijl-kleuren en in de Stadsschouwburg Utrecht speelde actrice
Audrey Bolder een gedeelte uit Bep, dochter van Rietveld.
Highlights van de dag
In het festivalhart de Winkel van Sinkel was het al vroeg een drukte van belang. Voor het uitgebreide
programma met onder meer de voorstelling van poppenspeler Lejo en de muzikale
samenwerkingsprojecten van Vechtclub XL waren veel mensen op de been. Ook de optredens in Café
Willem Slok, Het Muzieklokaal, en de literaire middag Mooie Woorden in Hofman Café werden
enthousiast ontvangen. Op het Smakkelaarsveld onthulde wethouder van cultuur Kees Diepeveen de
audiotour Verborgen Sculpturen die door burgemeester Jan van Zanen is ingesproken. Niet alleen in
de binnenstad, maar ook daarbuiten werd het culturele jaar feestelijk geopend. Makers van de
Metaal Kathedraal en Het Huis Utrecht presenteerden voor het eerst gezamenlijk hun werk in de
omgeving van de kathedraal en in het Cartesiusgebied gaf wethouder van Economische Zaken Jeroen
Kreijkamp het startsein voor de creatieve duurzame werkplek ‘Hof van Cartesius’.
Uitgesproken Utrecht – 11 & 12 maart 2017
De volgende Culturele Zondag is op 11 en 12 maart Uitgesproken Utrecht. Aan de vooravond van de
Tweede Kamerverkiezingen nodigt deze Culturele Zondag Utrechtse en nationale initiatieven en
sprekers uit zich in een koor van stemmen te voegen, die gezamenlijk de rijkdom van het Utrechtse
gesproken woord tonen. Zo vinden er debatten plaats, zijn er uitdagende presentaties te horen, en is
het mogelijk politici te ondervragen tijdens een live stemwijzer programma.
www.culturelezondagen.nl
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