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19E EDITIE UITFEEST KRIJGT SPECIAAL FILIAAL IN LEIDSCHE RIJN
Zondag 4 september viert Utrecht de opening van een nieuw cultureel seizoen met het Uitfeest.
Met een uitgebreid Open Huizen Programma wordt met film, theater, muziek, dans, exposities en
meer vooruitgeblikt op al het moois wat komen gaat. Deze editie gaat razendsnel van start met de
eerste Urban Culture Run Utrecht: een hardloopevenement door twaalf cultuurhistorische
gebouwen. Het Uitfeest wordt geopend in TivoliVredenburg met het openingsconcert JACOB 3.0 in
samenwerking met Festival Oude Muziek. In Leidsche Rijn opent Castellum Hoge Woerd een
bijzonder Uitfeest-filiaal voor alle culturele initiatieven uit de wijk en omgeving met onder meer
Het Glazen Circus. Dit circus, met als spreekstalmeester Ellen ten Damme, verplaatst zich in de
middag naar de Neude. Op het Stadhuisplein wordt het publiek muzikaal verrast door elf singersongwriters van Giels Talenjacht en ook Lucky Fonz III betreedt het podium. Als afsluiter is de
internationaal succesvolle Nederlandse film Strike a Pose te zien in de openluchtbioscoop van het
Nederlands Film Festival.
Uitfeest-filiaal in Leidsche Rijn
In Castellum Hoge Woerd verzamelen alle culturele instellingen uit Leidsche Rijn, Vleuten en De
Meern zich, zoals Cultuur19, Muziek in de Meern en RoodNoot. Museum Hoge Woerd opent een
nieuwe vleugel met de expositie 3000 jaar wonen en werken en Podium Hoge Woerd toont een
selectie uit het programma van komend seizoen met onder andere Theatergroep Aluin, Audrey
Bolder en Schweigman&. Vanuit Leidsche Rijn trekt Het Glazen Circus richting stad, om vervolgens de
Neude over te nemen met de Silent Disco, de Showman’s Fair en een spetterend optreden van Ellen
ten Damme. Daarnaast kan iedereen hier ook aanschuiven bij een diner geserveerd aan lange tafels.
Het Uitfeest in Leidsche Rijn wordt afgesloten met een energiek optreden van de tienkoppige
brassband Gallowstreet, die dit jaar ook te zien is op Lowlands.
Overige highlights
Het openingsconcert JACOB 3.0 is een eerbetoon aan misschien wel de grootste muzikale zoon van
Utrecht: de zeventiende-eeuwse blokfluitist en stadsbeiaardier van Utrecht Jacob van Eyck.
Blokfluitist Erik Bosgraaf, DJ Arjen de Vreede (DJ DNA) en laptopkunstenaar Jorrit Tamminga vertalen
met zes draaitafels en een laptop de muziek naar nu. In navolging van vorig jaar is er ook dit jaar een
rondvaarttocht over het Amsterdam-Rijnkanaal. De tocht leidt langs diverse bedrijven die zich bezig
houden met duurzaamheid, waaronder de warmteproductiecentrale van Eneco. Bij Eneco start een
unieke en spectaculaire wandeling door een leidingentunnel die zich bevindt onder het AmsterdamRijnkanaal. Verder houden de creatieve ondernemers in Vechtclub XL open huis met diverse
workshops en presentaties, geeft professor Herman Pleij in Museum Catharijneconvent flitslezingen
over de tentoonstelling De Zomer van Herman Pleij, gaat de Bibliotheek Utrecht alvast proefdraaien
in het voormalige Postkantoor met lees- en luisterplezier voor kinderen en de Stadsschouwburg
Utrecht pakt uit met een avontuurlijk theater-, dans- en muziekprogramma. Het complete
programma staat op www.culturelezondagen.nl.
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