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Culturele Zondag Utrecht 50-75: de veranderende stad in beeld
Tal van stedenbouwkundige projecten maken dat het straatbeeld van Utrecht aan het veranderen
is. Dit gebeurde ook in de naoorlogse periode 1950 - 1975. Toen werden de bouwstenen gelegd
voor het Utrecht van nu. Van een stad met zware industrie, naar een stad met dienstverlening, een
groeiende universiteit, nieuwe wijken en een bloeiend cultureel leven. Hoe werd deze tijd beleefd?
Op 23 april brengt de Culturele Zondag Utrecht 50-75 deze periode weer tot leven met
stadswandelingen, theater, muziek, film, foto’s en persoonlijke verhalen.
DOS Het voetbalwonder van Utrecht
Het is een van de meest memorabele sportgebeurtenissen van Utrecht: DOS wordt landskampioen.
Geïnspireerd op het boek DOS, Het wonder van Utrecht van Ad van Liempt, schreven Erik Snel van
Theatergroep Aluin en Paul Feld de voorstelling DOS Het voetbalwonder van Utrecht. In de
voorstelling spelen twee broers en een zus het live-verslag van de slopende wedstrijd na voor hun
dementerende vader, die in 1958 als geluidstechnicus verantwoordelijk was voor de radioverbinding.
Humor, drama en voetbalnostalgie. DOS Het voetbalwonder van Utrecht is exclusief te zien op 23
april in Theater Kikker.
Fototentoonstelling Van Stadsie tot Stad, Utrecht 50-75
In aanloop naar Utrecht 50-75 verschijnt op 12 april het fotoboek Van Stadsie tot Stad, Utrecht 50-75
samengesteld door Ad van Liempt en ras-Utrechter Ton van den Berg. Na een oproep ontvingen zij
meer dan honderd privéfoto’s. In het boek was er slechts plek voor een kleine selectie. Daarom is er
de hele maand april in het Stadskantoor een speciale expositie te zien met de mooiste amateurfoto’s.
Op 23 april geven Ad van Liempt en Ton van den Berg een presentatie met de makers van de foto’s.
Oude tijden herleven
In de Winkel van Sinkel is er de gehele middag een talkshow onder leiding van Patrick Nederkoorn en
Oscar Kocken. Er wordt stilgestaan bij de jeugdcultuur, verzet en glamour in de jaren ‘50, ‘60, en ‘70
met gasten als Tony Neef, Jan Terlouw en The Jets. Eerder op de dag geeft deze legendarische band
een optreden in Venue. Ook in andere cafés in Wijk C komt de sixties-sound weer tot leven met
muziek van Rob van den berg en The Jugglers. Tot de jaren zestig was Utrecht een echte jazzstad. Een
van de bekendste clubs in Utrecht was de Persepolis. Deze Culturele Zondag wordt er een ode
gebracht aan deze jazzkelder en komen de musici van toen weer voor één keer bijeen. Verder
selecteert Het Utrechts Archief de mooiste foto’s uit hun beeldcollectie voor de fotoquiz, presenteert
het Louis Hartlooper Complex historische documentaires over Utrecht en organiseert
Architectuurcentrum Aorta diverse fietstochten en buurtwandelingen langs hoogtepunten uit de
Utrechtse stadsontwikkeling, zoals Hoog Catharijne, Overvecht en Kanaleneiland.
Het volledige programma staat op www.culturelezondagen.nl
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