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BEST BEZOCHTE CULTURELE ZONDAG
NIEUWJAARSDUIK IN 13 JAAR
Zondag 10 januari werd tijdens de Culturele Zondag Nieuwjaarsduik het nieuwe culturele jaar
feestelijk geopend in Utrecht. Met 20.000 bezoekers is dit de best bezochte editie in 13 jaar. In het
stadhuis ontving Ingmar Heytze uit handen van burgemeester Jan van Zanen de Maartenspenning1
en werd er vooruit gekeken naar de viering van 1700 jaar Sint Maarten in november 2016. Een
nieuwe bijzondere locatie dit jaar was restaurant Podium onder de Dom van chef-kok Leon
Mazairac, dat voor één dag was omgetoverd tot een podium voor Theatergroep Brood en Spelen.
De gerenoveerde Stadsschouwburg Utrecht trok veel publiek en de kersverse Wethouder van
Cultuur, Kees Diepeveen, was een van de gasten van de live-talkshow Talk of The Town.
Kees Diepeveen: “Vandaag ben ik gedoken in de cultuur van Utrecht. Ik ben erg onder de
indruk van de diversiteit, en het blijkt maar weer dat cultuur verbindend werkt voor het
functioneren van een stad. Maar eveneens belangrijk is voor de werkgelegenheid.”
Highlights van de dag
TivoliVredenburg had deze dag een boordevol programma op de Rabo Open Stage met talenten van
De Nederlandse Popacademie en een ‘silent concert’ van de Utrechtse band Femme Vanille. Er was
ook veel belangstelling voor het Café Theater Festival in Hofman Café en de voorvertoningen van het
Nederlands Film Festival en Holland Animation Film Festival in het Louis Hartlooper Complex. De
tentoonstelling Kracht van Hout in het AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal art werd op een
bijzondere manier afgesloten met een dansvoorstelling van Dansimprovisatie Utrecht tussen de
museumobjecten. Ook in de kerken van Utrecht was volop programma. De Lutherse kerk was
afgeladen tijdens de kindervoorstelling Oe-koek van Theater Tweekant en in de Pieterskerk stond het
Rosa Ensemble met de muzikale theatervoorstelling Akasha. Samen met het Universiteitsmuseum
Utrecht werden archeologische vondsten onderzocht en Hakim (bekend van Sesamstraat) kon
rekenen op veel enthousiaste reacties in de Winkel van Sinkel. Ook buiten de binnenstad was er
volop aanbod waaronder Brede School Het Zand met een divers programma voor het hele gezin.
Science in the City – 3 april 2016
De volgende Culturele Zondag vindt plaats op 3 april: Science in the City. Ter ere van haar 380-jarig
bestaan treedt Universiteit Utrecht buiten haar eigen muren, en verandert de binnenstad in één
grote collegebank met een uitgebreid programma van tal van mini-colleges, practica en presentaties.
www.culturelezondagen.nl
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De Maartenspenning wordt uitgereikt aan personen die zich in Utrecht belangeloos hebben ingezet voor
liefdadigheid of culturele doelen.

