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Veel enthousiasme tijdens druk bezocht Uitfeest
In Utrecht is het culturele seizoen feestelijk geopend met het Uitfeest dat bezocht werd door circa
60.000 bezoekers. Met veel enthousiasme renden ruim 1.000 deelnemers de eerste editie van de
Urban Culture Run: de razendsnelle start van het Uitfeest. Het publiek genoot van de vele live
optredens van onder andere het elftal van Giels Talentenjacht, Lucky Fonz III en theatergroep DOX.
Bijzonder was het openingsconcert JACOB 3.0 in TivoliVredenburg, waarin blokfluitgrootheid Erik
Bosgraaf, laptopkunstenaar Jorrit Tamminga en dj DNA de muziek van de 17e-eeuwse
stadsbeiaardier Jacob van Eyck vertaalden naar het nu. Groot succes was ook het speciale Uitfeestfiliaal in Castellum Hoge Woerd. Jong en oud bezochten de optredens van de culturele partijen uit
de wijk. Het Uitfeest werd afgesloten met de NFF Openluchtbios op het Stadhuisplein.
Museum Catharijneconvent sloot de zomer af met de druk bezochte flitslezingen van Herman Pleij en
Catharijn Classique met onder andere Denise Jannah. Het Glazen Circus betrad met veel spektakel de
Neude. Er werd volop gedanst op het plein met de silent disco en muziek van de Showman’s
Orchestra. Ellen ten Damme sloot samen met Maison du Malheur het circus af. In het
theaterkwartier pakten De Paardenkathedraal en Theaterhuis De Berenkuil uit met een programma
van dans, muziek en theater. Verder vierde het Stadsklooster Lombok de opening van hun nieuwe
podium, hielden de atelierhouders van Vechtclub XL open huis en de Bibliotheek Utrecht nam alvast
een kijkje in het voormalige Postkantoor met lees- en luisterplezier voor kinderen.
‘Met de Urban Culture Run en het speciale Uitfeest-filiaal in Leidsche Rijn hadden we dit jaar twee
mooie toevoegingen aan het Uitfeest. Ondanks dat het de eerste keer was wisten veel mensen de
activiteiten goed te vinden en te waarderen, aldus Hanneke Bouwsema, directeur Culturele
Zondagen.’
Volgende Culturele Zondag: Win-Win – 30 oktober 2016
Het thema van de Culturele Zondag Win-Win is de nieuwe economie van de stad Utrecht. In Utrecht
zijn steeds meer nieuwe ondernemers die zorgen voor een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Zij
bedenken plannen en oplossingen waardoor op een duurzame manier winst wordt gecreëerd.
Oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Tijdens Win-Win vertellen
verschillende ondernemers hun inspirerende initiatieven en plannen op het groene podium. Ook kun
je in een pop-up winkelcentrum de lange weg van grondstof naar product zien en de wereld uit de
slop shoppen door bijvoorbeeld local food en allerhande retailproducten te kopen. Maak tevens
kennis met innoverende burgercoöperaties en zorginnovaties. www.culturelezondagen.nl
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