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Culturele Zondag Uitgesproken Utrecht laat een diversiteit aan stemmen
horen
We staan continue met elkaar in contact, maar voor velen is dat inmiddels bijna alleen via het
scherm van hun mobiele telefoon of computer. Sommigen denken dat we hierdoor in onze eigen
informatiebubbel zitten en alleen nog gelijkgestemden spreken. Is dat zo? Trekken we onszelf
terug in ons eigen gelijk? Luisteren we eigenlijk nog wel naar een ander? Om de diversiteit aan
stemmen en meningen te laten horen organiseert Culturele Zondagen op 11 en 12 maart
Uitgesproken Utrecht. Een weekend dat in het teken staat van het gesproken woord met debatten,
dialogen, poëzie, stand-up comedy en rap battles. Utrechtse en nationale initiatieven gaan het
gesprek aan met het publiek over onderwerpen als mensenrechten, de aankomende Tweede
Kamerverkiezingen en ‘fake news’. Met medewerking van onder andere Vincent Bijlo, Maarten van
Rossem, Midas Dekkers, Theater Utrecht, Building Conversation en vele anderen.
Theater, comedy en spoken word - zaterdagavond 11 maart
Als opwarmer voor de zondag vinden er op zaterdagavond al diverse activiteiten plaats. In EKKO
bundelen Utrechtse ‘spoken word’ initiatieven hun krachten, met onder meer de finalisten van
Poetry Slam, Pecha Kucha sprekers, FuckUp Nights en sprekers van Mensen Zeggen Dingen. In de
sfeervolle Geertekerk voert Theatergroep Aluin het theaterstuk De Hervormers op: een ontmoeting
en samenspraak tussen Luther, Erasmus en de Utrechtse paus Adrianus. Daarnaast beklimt Vincent
Bijlo de preekstoel om een sermoen te houden. Verder geeft het Comedyhuis een speciale showcase
geïnspireerd op de komende Tweede Kamerverkiezingen en presenteert De Vorlesebühne kort
vreemd proza met onder meer Midas Dekkers.
Utrecht aan het woord - Zondag 12 maart
Uitgesproken Utrecht is het landelijke startschot voor de Vrijheidscolleges. In TivoliVredenburg geeft
Maarten van Rossem een eigen draai aan het thema van de colleges: de ‘Vier Vrijheden van
Roosevelt’. Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen is er een Live Stem Wijzer in de
Bibliotheek Utrecht. Aan de hand van stellingen gaan bezoekers met elkaar in discussie om zo tot een
stemkeuze te komen. Theater Utrecht presenteert Facetimen met Sokrates. Acteurs verspreid over
Het Utrechts Archief, Galerie Kunstliefde, Winkel van Sinkel en het Stadhuisplein staan via een
videoverbinding met elkaar in contact en lezen voor uit Plato’s Politeia De Ideale Staat. In en rondom
het Stadhuis komen kleine huiskamers te staan waarin het publiek in gesprek kan gaan met
onbekenden, VPRO Dorst presenteert het werk van jonge audiomakers en wetenschappers van de
Universiteit Utrecht geven in drie wijkbibliotheken mini-colleges over taal en muziek.
Het volledige programma staat binnenkort op www.culturelezondagen.nl
Noot voor de redactie Voor meer informatie en high res beeldmateriaal: Utrecht Marketing - Kim

Platenkamp, T: 030 – 2323074 // 06 – 29168667 // k.platenkamp@utrechtmarketing.nl

