15 OKTOBER 2017

culturelezondagen.nl

TOEGANG IS GRATIS, TENZIJ ANDERS VERMELD

Stel eenvoudig je eigen route samen met Mijn CZ
of kies een van de speciaal samengestelde routes!
Kijk op culturelezondagen.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Culturele
Zondagen of kijk voor meer informatie over
de programmering en de laatste programma
wijzigingen op culturelezondagen.nl
Na de Culturele Zondag eenvoudig checken wat
er te doen is in de stad? Bezoek de website
uitagendautrecht.nl
Volg Culturele Zondagen op Facebook, Instagram
en Twitter mee (#alleskids en #cznl)

Griezelactiviteit n.a.v. Kinderboekenweek 2017
Language no problem
2

6+

Leeftijdsaanduiding

Anders dan je wellicht verwacht
van de typische universiteitsstad
wonen in Utrecht relatief veel
kinderen. Ruim 15% van de inwoners van Utrecht is jonger dan 13
jaar. En een stad komt pas echt tot
leven als er veel te doen is voor
kinderen. Daarom is op 15 oktober
de tweede editie van Alles Kids,
dé Culturele Zondag voor het
hele gezin.
Alles Kids is niet alleen voor velen
de eerste dag van de herfstvakan
tie, maar ook de laatste dag van de
gruwelijk enge Kinderboekenweek
van dit jaar. Daarom organiseert de
Bibliotheek Utrecht een Griezelgala op de zaterdagavond. Op de
zondag zelf valt er ook genoeg te
griezelen bij onder andere de
Domkerk en Museum Catharijne
convent.
Eet je buikje rond bij de brunch in
de Winkel van Sinkel onder begeleiding van á capella-koor Be Sharp!
Verzadigd? Ga dan naar de Stadhuisbrug om de grootste scheet
van de wereld te laten of naar het
Vredenburgplein om een construc
tie van megameccano te bouwen
en te klauteren op de speelbeelden
van Paul Edens. De pianist Jean
Dubé speelt in TivoliVredenburg
muziek bij de cartoons van o.a.
Tom & Jerry. Zelf een animatiefilm

maken? Dat kan in het AnimatieLab
in Filmtheater ’t Hoogt. Ook is er
aandacht voor kunst. Zo laat de
GrachtenGalerie in Tussen Kunst en
Kids je niet alleen naar kunst kijken,
maar vooral ook ruiken, horen en
proeven.
In het Museumkwartier kun je op
Stadssafari: maak een #animalfie
met de dieren van kunstenares
Chantal de Wolde, doe mee aan
de hertenrace, knutsel je favoriete
dierenoren of dans mee in de
Mierendans.
En dit is natuurlijk nog lang niet
alles: bij het Universiteitsmuseum
staan er eetbare planten op het
menu, op het Domplein sta je
model in de fotostudio van Mr
Rizzo of speel je je eigen pottenen pannenconcert, en het nieuwe
Hoog Catharijne vormt het decor
van een speurtocht langs levende
standbeelden, urban dance, theater
en nog veel meer.
Sluit de dag feestelijk af in de
Winkel van Sinkel met een speciaal
optreden van singer-songwriter
Judy Blank.
Graag tot 15 oktober, namens het
team van Culturele Zondagen,
Rijk van Ark,
directeur Utrecht Marketing
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3. BIBLIOTHEEK UTRECHT
Oudegracht 167
bibliotheekutrecht.nl

spookverhaal met poppen en
schaduwspel, omlijst door
accordeonmuziek.
verteltheater.nl

ZATERDAG 14 OKTOBER
Griezelgala

Griezelgala: Mad Science

1. ALDO THEATER MET POPPEN Over houden van, uit elkaar gaan
Adriaen van Ostadelaan 54
aldo.nl

Entree: €3,50 p.p., contant betalen.
Kaarten zijn vanaf 15 min. voor
aanvang beschikbaar.

Merlijn 't geitje 4-8
11:30-12:10, 13:00-13:40
Merlijn is een geitje dat op een
boerderij geboren wordt en
vriendjes zoekt om mee te spelen.
Ga mee op dit interactieve en
muzikale avontuur waar kinderen
samen met Merlijn op reis gaan,
en mee kunnen zingen en dansen.
muzikaleverhalen.com

Er was eens een gezin 6+
14:30-15:10
Er was eens een gezin is een
herkenbare, humoristische en
inhoudelijke familievoorstelling.
4

en vriendjes hebben om lief en leed
mee te delen. Fleur zoekt steun bij
haar grote en kleine vriendjes als
haar ouders gaan scheiden.

2. BASISSCHOOL DE BEIAARD
Van Loonlaan 46
debeiaard-utrecht.nl

Dansschool Mizou Kids! 3-9
11:00-15:00
Kom dansen bij Dansschool
Mizou en neem al je vriendjes en
vriendinnetjes mee! Speciaal voor
Alles Kids kunnen alle kinderen
een proefles volgen, dus gooi die
voetjes van de vloer.
11:00-11:45 3+
12:30-13:15 5-6
14:00-14:45 7-9
dansschoolmizou.weebly.com

6-12

Alle zalen
19:00-22:00
Kom naar het Griezelgala en loop
in je engste griezelkleding over
de bloederige loper. Drink een
cocktail, geniet van de voorstelling
Heksen bestaan niet en laat een
griezeltattoo zetten. Dansen doe
je op de gruwelijke beats van de
DJ. Toegangsprijs €7,50 voor leden
– €10,- voor niet leden. Ook leuk
voor ouders! Familieticket max.
4 personen € 25,-. Reserveren
via www.bibliotheekutrecht.nl.

Vrijstaat PopUp workshop 6+

Freaks maken met poppen
maker Jochen Lange
Collegezaal - 3e etage
13:00-16:00, doorlopend
Tijdens de workshop ontwerp en
maak je onder begeleiding van
poppenmaker Jochen Lange een
freaky masker, kopvoeter of object
in Picassostijl.
devrijstaat.nl

Spin en Spook

6+

Plein - 1e etage
15:00-15:45
De Bibliotheek presenteert
vertelvoorstelling Spin en Spook.
Geloof jij in spoken? Een griezelig
grappige verteltheatervoorstelling
door Marjo Dames. Geniet van een

4. BROESE BOEKVERKOPERS
Stadhuisbrug 5
libris.nl

Spuitende slagaders en 8+
overstromende oceanen
Workshop EHBO
14:00-16:00
Leer wat je zelf kunt doen bij kleine
en grote rampen. Samen met de
vrijwilligers van Rode Kruis Utrecht
leer je wat te doen bij botbreuken,
brandwonden en nog veel meer.
Er wordt geoefend met voorbeel
den uit het boek Spuitende slagaders en overstromende oceanen
van Jesse Goossens en Linde Faas.
Opgeven mogelijk via: klantenservice@broeseboekverkopers.nl
afdeling.rodekruis.nl

5. CASCO
Lange Nieuwstraat 7
casco.art

Playground Press 8+
Workshop collage/boek maken
14:00-16:00
Spit mee door een archief van oude
foto’s over spelen op straat. Zoek,
knip, combineer en plak je ideale
speelterrein. Alle nieuwe speelplek
ken worden gebundeld in een heus
boek over spelen in Utrecht, voor
en door kinderen.
5

advertentie

Voor de zekerheid

Vaarwel, foto: Moon Saris

6. CASTELLUM HOGE WOERD

moeder en twee trainers die een
voorlichting preventieve risicover
mijding komen geven – want het
leven is vol gevaren.

Hoge Woerdplein 1, De Meern
(Navigatie: Groenedijk 1A,
De Meern)
castellumhogewoerd.nl
Gratis kaarten worden vanaf een
half uur voor aanvang weggegeven
bij de balie.

Workshop leren kijken 8+
Studio
12:00-12:45, 13:00-13:45,
14:00-14:45
Hoog is een achtjarige jongen uit
een gezin vol wonderkinderen.
Hoog zelf kan slechts goed kijken.
Ook belangrijk, want als niemand
kijkt, wordt er ook niemand gezien.
Leer de kunst van goed kijken in
deze workshop van theatermaker
Floor Leene.
nieuwutrechtstoneel.nl

Voor de zekerheid 10+

Theaterzaal
15:00-16:00
Voor de zekerheid is een grappige
voorstelling over angst en de lust
om te griezelen. Met een epidemie,
roodkapje, een overbezorgde
6

bontehond.net

7. CEREOLFABRIEK
Everard Meijsterlaan 1
cereolfabriek.nl

SOL 1-4
Familiefestival voor peuters
en kleuters
09:00-13:30
Jonge gezinnen kunnen tijdens
SOL neerstrijken, elkaar ontmoeten
en op avontuur in de diverse
ruimtes van de Cereolfabriek. Kom
naar de voorstelling Vaarwel (3+),
bak in de minibakkerij, klauter in
de gymzaal, luister muziek en
maak kunst. Verzekerd zijn van een
plekje? Reserveer dan vóór vrijdag
13 oktober via reserveer@hetwildewesten.nl. SOL incl. voorstelling:
10,- p.p., excl. voorstelling: 5,- p.p.
Vermeld bij de reservering de tijd
van de voorstelling (10:00/11:30).

NEEM HET
GRATIS
MAGAZINE
MEE

Altijd op
de hoogte
van cultuur
in Utrecht
ABONNEER
JE OP DE
KIDSMAIL EN
DE UITMAIL

VOLG ONS
OP SOCIAL
MEDIA

FACEBOOK.COM/UITAGENDAUTRECHT
TWITTER.COM/UITAGENDA030
INSTAGRAM.COM/UITAGENDA030

hetwildewesten.nl
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8. DE RECHTBANK

11. DOMPLEIN

Korte Nieuwstraat 14
derechtbank.com

Festina Lente al
11:00-17:00
Kom binnen tien minuten volledig
tot rust. Kies een boekje uit de
minibibliotheek en laat je even
lekker voorlezen door moeder
Jantine in de bijzondere mobiele
muzikale kinderkamer van Festina
Lente. Max. 2 personen per 10 min.

Food is good 6+
Vrouwe justitia zaal
12:00-18:00
Denk jij bij lekker eten ook aan
frietjes? Kom dan langs om je eigen
groentefrietjes te maken. Zo leer
je hoe je de lekkerste frietjes zelf
maakt en dat groenten helemaal
niet vies zijn! Samen snijden,
Mr Rizzo’s miniatuur fotostudio
frituren, een puntzak maken en
vooral eten.
10. DOMKERK
Domplein

Griezelgedichten in
de Domkerk

Ganzenmarkt 10
kinderboekwinkelutrecht.nl
6-12

12:30-13:30, 14:00-15:00,
15:30-16:30
Maak een gruwelijk gedicht over
monsters, spinnen, de tanden
van je meester, de wrat van de
buurvrouw of de vieze tenen van
de badmeester. Duik in de leukste
griezelboeken en schrijf je eigen
griezelgedicht. Natuurlijk kunnen
ouders ook meedoen!
toolsvoortaal.nl

6+

Maarten Das, Baban Kirkuki
en Els van Stalborch
13:00-13:45, 14:00-14:45,
16:10-16:55
Wat rijmt er op griezelig? Kom
griezelgedichten schrijven in de
Domkerk en krijg uitleg van deze
dichters van Het Utrechts Dichtersgilde. Beleef een onvergetelijk
spannende middag in de beroemd
ste kerk van Utrecht. Beroemd vanwege het spook dat er schijnt te
wonen...

15:00-16:00
Een afwisselend programma van
muziek en verhalen, waarbij je ook
zelf aan de slag kunt. Met mede
werking van de Kindercantorij van
de Domkerk.

touchee.nl
duurzameweek.nl

Mr Rizzo's miniatuur
fotostudio

restvorm.nl

GLOW voor de al
Global Goals

Klauterstout

Klauterstout

t/m8

12:30-13:15, 14:30-15:15,
16:00-16:45
Klauterstout is een theatrale en
levende hindernisbaan. Wat begint
als een theatervoorstelling met drie
werkers en een strenge bouwop
zichter, eindigt in een mee-doeavontuur. De acteurs dienen als
levende klimpalen in de ontstane
pop-up speeltuin.
rakeklappen.com

6+

Doe mee met de muziek!

al

14:00-14:15
Tutti Saxi is een vrolijk straatorkest
waarin alle types saxofoons worden
bespeeld, van kleine tot hele grote.
Laat je verleiden tot een dansje en
wie weet mag je zelfs meespelen.
tuttisaxi.nl

8

al

12:00-17:00
In de fotostudio van Mr Rizzo wordt
gespeeld met schaal en perspec
tief. Op een low-tech manier
worden special effects gecreëerd
die de fotografie weer terugbren
gen naar het niveau van de ouderwetse kermis. Schuif met het decor
en neem de foto mee naar huis.

markkingsford.nl

13:00-16:15
Touchée Dance Company gaat
voor de Global Goals: de geza
menlijke doelen tegen armoede,
ongelijkheid en voor het behoud
van de aarde! De doelen worden
beleefd en op allerlei manieren

stadsdichtersgilde.nl

Griezelen in de Domkerk

al

11:00-17:00
Ga jij even lekker uit je (bak)plaat!?
Hier mag wat je thuis niet mag:
even lekker rammen en met pollepels de bodem uit de pannen
slaan! Ga op zoek naar bekende
deuntjes terwijl je plezier maakt.

domkerk.nl

9. DE UTRECHTSE
KINDERBOEKWINKEL

Schrijf je eigen
griezelgedicht

Potten en Pannen

gedanst: door jou en diverse
dansers. Met als finaledans de
speciale GLOWdance! Leer de
dans, en dans deze om 16:00 uur
massaal mee. Dit alles in de glazen
kas van de Duurzame Week.

12. DOMTOREN

14. ELE TAPAS

Domplein 21

Oudegracht 211 aan de werf
eletapas.nl

domtoren.nl

4-10

Griezelen in de Domtoren
Spannende verhalen
Michaëlskapel
12:15-12:35, 14:15-14:35,
15:15-15:35
De torenwachter merkt dat er
allemaal gekke dingen gebeuren
in de Domtoren en hij is een beetje
bang geworden. Tijdens deze
spannende voorstelling vol muziek
en verhalen gaat hij samen met de
kinderen op pad om te ontdekken
wat er allemaal aan de hand is in
de hoge oude toren.

13. EETBARE
ONTMOETINGSTUIN
Spinozaplantsoen
spinozaplantsoen.nl

Spinoza Kidspresentatie al

14:30-16:30
De afgelopen maanden heeft er
een speciaal cultureel project
plaatsgevonden bij het Spinoza
plantsoen in Lombok. Kinderen
hebben getekend, geschilderd,
geklust, gekookt en gedanst. Kom
tijdens Alles Kids een kijkje nemen
in de eetbare ontmoetingstuin.

Sevillanas dansfeestje

6+

16:00-16:20
Sevillanas is een prachtige Spaanse
dans. Trek je feestelijkste kleren
aan, kom kijken en dans mee.
Er wordt ritmisch geklapt, hard
gestampt en wervelend gedanst.
Olé!
karin-elich.nl

15. EXBUNKER
Wilhelminapark 24A
exbunker.nl

Dans le Cirque 4-12
13:00-18:00
Naar aanleiding van de installatie
almost not there van kunstenaar
Sally Pittman worden de kinderen
omgetoverd tot dansers. Een
middag vol muziek, verbeeldings
kracht, beweging, verkleden en
dansen. Dit alles buiten rondom
EXbunker in het Wilhelminapark.

16. FILMTHEATER 'T HOOGT
Hoogt 4
hoogt.nl

Zelf film maken in 6-12
het AnimatieLab
Café
12:00-15:00
Kinderen kunnen naar hartelust
experimenteren met film. Maak
zelf een echt animatiefilmpje met
verschillende filmsets en materia

10

len, en wek zo onalledaagse
voorwerpen tot leven.
Reserveren is aanbevolen en
kan via de website.

17. FOTODOK
Lange Nieuwstraat 7
fotodok.org

FOTOKIDS Kick-off 8-13
11:00-17:00
Kom langs en ontdek de magie
van fotografie. Doe mee met een
inspirerende workshop of volg een
stoomcursus tot rondleider en geef
een rondleiding aan publiek! Met
dit programma wordt de FOTOKIDS Growing Up, foto: Alex ten Napel
Week afgetrapt. Vooraf opgeven
voor de stoomcursus rondleiden
19. GRACHTENGALERIE
bij janneke@fotodok.org.
Oudegracht 185
grachtengalerie.nl

18. FOTOGALERIE UTRECHT
Oudegracht 334
fotogalerieutrecht.nl

Growing Up

al

Children's Portraits
13:00-17:30
In deze expositie zie je vooral
kinderportretten. Ze zijn gemaakt
door kunstenaars uit binnen- en
buitenland, waaronder Daniëlle
van Zadelhoff en Alex ten Napel.

Tussen Kunst en Kids

7+

12:00-17:00
Kunst saai & stoffig? Als je naar een
galerie gaat is een van de eerste
dingen die je hoort 'niet aanraken,
kijken doe je met je ogen'. Tijdens
Alles Kids komt daar verandering in
en worden alle zintuigen op scherp
gezet: voel, ruik, hoor en proef de
kunst!

20. HARDEBOLLENSTRAAT
Maak een gelukstalisman,
sieraad of laat je schminken
12:00-17:00
Laat je verrassen door wat zich
spontaan achter de deuren van de
Hardebollenstraat afspeelt:
11

advertentie

ZIMIHC theater
Stefanus
Flexibele zaal & sfeervolle foyer
voor kunst uit alle culturen.
www.zimihc.nl/stefanus

ZIMIHC theater
Wittevrouwen
Knus & intiem theater, gezellige
foyer en repetitieruimtes.
www.zimihc.nl/wittevrouwen

ZIMIHC theater
Zuilen
Weergaloos podium voor profs,
amateurs en wijkbewoners.
www.zimihc.nl/zuilen

ZIMIHC
Maatwerk
Projectleiding, evenementen,
workshops en advies op maat.
www.zimihc.nl/maatwerk

www.zimihc.nl

Hardebollenstraat 2 6+
XLY Jewelry – maak je eigen
sieraad: vanaf € 5,Hardebollenstraat 9-1 2-12
Bella Bandita & Kinderachtig – laat
je schminken: vrijwillige bijdrage
Hardebollenstraat 14 6+
Wendy de Rooy – maak je eigen
gelukstalisman: vanaf € 5,wendyderooy.nl
kusjely.com

21. HET LITERATUURHUIS
Oudegracht 237
hetliteratuurhuis.nl

Spannende sprookjes

6-12

Schrijfworkshop
11:00-12:00, 13:00-14:00,
15:00-16:00
Vereniging Taalpodium verzorgt
griezelige schrijfworkshops.
Schrijf korte verhalen en gedichten,
probeer nieuwe oefeningen uit en
deel je tekst met de andere
kinderen. Ouders zijn ook welkom
om deel te nemen. Voor de allerkleinsten zijn er kleurplaten.
taalpodium.nl
jolandaoudijk.nl

22. HET UTRECHTS ARCHIEF

eigen poster! In de Posterfabriek
kun je aan de slag met print,
letterdozen, stempels en nog veel
meer. Laat je inspireren door de
tentoonstelling van de Jaarbeurs.

Ontwerpstudio met 10+
Frankie Tjoeng
Het atelier
13:00-14:00, 15:00-16:00
Als ontwerper maakt Frankie
Tjoeng de mooiste affiches, onder
andere voor tentoonstellingen van
Het Utrechts Archief. Wil jij samen
met hem aan de slag om je eigen
poster te maken? Kom dan op tijd,
want er is beperkt plek!

Rondleiding langs de mooiste
affiches van de Jaarbeurs

8+
Expositieruimte
13:30-14:00, 14:30-15:00,
15:30-16:00
Kom kijken naar de mooiste
affiches van de Jaarbeurs. Hoewel..
de mooiste? Vind jij dat eigenlijk
ook? Zoek na je rondleiding je
eigen favoriete affiche. Geef je
keuze door en wie weet hangt
'jouw' affiche in het laatste deel
van de tentoonstelling!

Ontwerpstudio 6-9
met Joost Gijzel

Hamburgerstraat 28

14:00-15:00
Joost is vormgever en fotograaf in
Utrecht. Hij dook in de fotocollectie
van Het Utrechts Archief om
Posterfabriek
6-12
nieuwe producten te maken, zoals
Maak je eigen affiche!
een set ansichtkaarten. Vind jij het
12:30-17:00
ook leuk om nieuwe dingen te
Heb je nog een lege muur in je
kamer? Wil je iemand verrassen met verzinnen? Joost helpt je op weg.
een origineel cadeau? Maak dan je
studiojoostgijzel.nl
hetutrechtsarchief.nl
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bespeeld, van kleine tot hele grote.
Laat je verleiden tot een dansje en
wie weet mag je zelfs meespelen.

met veel ambitie. Kenmerkend is
het badeendje dat als mascotte van
de dansgroep dient en in bijna alle
dansen terugkomt. Ducktape is
strak, creatief en met zelfspot:
erg vermakelijk om naar te kijken.
Na het optreden voor jong en oud
(duur 5 min.) volgt een meedans
workshop.

tuttisaxi.nl
23D. STIJLKAMER

Eenuf is eenuf!

13:00-13:30, 15:30-16:00
Met behulp van vernuftige
kostuums, poppen, decors en
voice-overs van Karin Bloemen &
Tony Neef, zingen de Nuffe Tantes
de mooiste en grappigste liedjes
uit de voorstelling Eenuf is eenuf!
Wie weet mag je na afloop zélfs
even met ze op de feauteau!

jusdanceprojects.nl
23C. STADSKAMER

De rode jurk

nuffetantes.com

Dans met de Ducktape Crew
14:00-14:30
Zie voor meer informatie 23B.

wietskevogels.nl

23. HOOG CATHARIJNE

23A. BOVENAAN DE ROLTRAPPEN
BIJ CLAUDIA STRÄTER

hoogcatharijne.nl

Beeldenjacht

al

12:30-12:40, 13:30-13:40,
14:30-14:40
Wietske heeft een nieuwe jurk,
maar niet zomaar een! Deze jurk
vol (on)mogelijkheden maakt van
aankleden een verrassend spel met
ringen. Op de grond én in de lucht.

Hands up!

al

Speurtocht levende
standbeelden
12:00-16:30
Op allerlei plekken in Hoog
Catharijne staan levende stand
beelden die een expositie vormen.
Kun jij alle beelden vinden? Haal je
spaarkaart op bij het infopunt
van Culturele Zondagen in de Stijlkamer. Als je minstens zes beelden
gevonden hebt, krijg je een
cadeautje. Let op: de standbeelden
veranderen soms van plek...

Hands up!

al

Dat grappige vingerpoppetje
uit Sesamstraat
11:30-11:50, 13:30-13:50,
15:00-15:20
Hands up! is een vrolijke, woord
loze voorstelling met veel muziek.
Vanuit een grote blauwe poppen
kast vertonen de poppen hun
kunsten. Een stoere hond, een koe
met een eetprobleem, een heel
kinderkoor inclusief dirigent en 
vele anderen passeren de revue.

Doe mee met de muziek!

al

12:45-13:00
Tutti Saxi is een vrolijk straatorkest
waarin alle types saxofoons worden

lejo.nl
23B. GODEBALDPLEIN

(voor de AH)

8+

Dans met de Ducktape Crew
13:00-13:30
Ducktape is een urban dansgroep
14

De rode jurk, foto: Jostijn Ligtvoet

al

Ducktape Crew

8+

24. INSTITUTO CERVANTES

26. MOLEN DE STER

Domplein 3
utrechtcervantes.es

Molenpark 3
molendester.nu

5-9

Flamenco dansworkshop
Grote zaal
14:00-15:00
Tijdens deze speelse workshop
wordt kennisgemaakt met
flamenco. Flamencodanseres
en kunstenares Teresa Jaldón
neemt je mee in de wereld van
deze prachtige muziek en dans.
flamencoamsterdam.nl

Meneer B. en het huis
van Graaf Rucola

5+

12:00-12:45, 13:30-14:15
Een bloedstollend grappige
theatershow over Meneer B. en zijn
vreemde buurman Graaf Rucola,
waarin op speelse wijze thema's als
immigratie, vooroordelen en angst
voor het onbekende aan bod
komen.
meneerb.tv

25. KUNSTLIEFDE

Kindertheater Retteketet al
speelt erop los!

Nobelstraat 12a
kunstliefde.nl

Groene vingers? 6-12
13:00-17:00
Maak onder begeleiding van
kunstenaars jouw eigen ‘groene’
kunstwerk. Wat is groen? Groen is
een kleur, maar groen staat ook
voor duurzaamheid, de natuur,
voor groen-licht, en voor nog veel
meer. Hoe groen is jouw groen, en
hoe ziet jouw groene kunstwerk
eruit?

The Art of Nature/
The Nature of Art

27. MUSEUM CATHARIJNECONVENT
catharijneconvent.nl

Kom griezelen in Museum Catharijneconvent

Allerzielen vandaan komen. Daarna
kun je zelf je eigen masker maken.
Reguliere toegangsprijzen voor
volwassenen, kinderen gratis.

28. MUSEUM SPEELKLOK
Steenweg 6
museumspeelklok.nl

Lange Nieuwstraat 38
6-12

13:00-17:00
De natuur is een bron van schoonheid en inspiratie. Vaak afgebeeld
in landschappen en stillevens. In
deze tentoonstelling is de natuur
het onderwerp, de aanleiding en
de materie. De natuur als kunst
object!
16

15:00-15:30, 16:00-16:30
Kindermeespeeltheater Retteketet
improviseert erop los. Waar ben je
op vakantie geweest of wat is je
lievelingsdier? Vertel het allemaal
en de kleurrijke spelers van Retteket
maken ter plekke een prachtige
scène over wat jij verteld hebt.
Wie weet mag jij ook meespelen!

8+

Kom griezelen in Museum
Catharijneconvent!
11:00-17:00
Beleef samen met je familie of
vrienden een spannende tocht
door het museum. Verzamel alle
voorwerpen die je nodig hebt
voor een parade en ontdek waar
feestdagen als Halloween en

Muzieksprookje 5+
Belle en het Beest
14:00-14:45
Bezoek tijdens Alles Kids het
muzikale sprookje van Belle en
het Beest in Museum Speelklok.
Een familievoorstelling waarin de
collectiestukken van het museum
aldoor te horen zijn. Leuk voor jong
en oud. Toeslag € 4,50 bovenop de
reguliere entreeprijs.

29. MUSEUM VOOR HET
KRUIDENIERSBEDRIJF
Hoogt 6
kruideniersmuseum.nl

Terug in de tijd al
12:00-16:00
Het museum toont hoe de levensmiddelen over de toonbank gingen
in de tijd dat de supermarkt nog
niet bestond. De producten
worden ter plekke handmatig afgewogen en verpakt in de museum
winkel. Maak een reis door de tijd
en stap in de geschiedenis van het
kruidenierswezen.

aubreysnell.com
17

advertentie

Samen gezond genieten

30. OPC DE KRAKELING
Bekkerstraat 24
kdvdekrakeling.nl

Wachten op Dodo

3+

10:00-10:30, 11:30-12:00,
14:00-14:30, 15:30-16:00
Wachten op Dodo is een beelden
de theatervoorstelling voor jong
en oud. Met een ondeugende
Dodo, mevrouw Blauw, mevrouw
Rood, meneer Geel en een briljant
idee voor een dierenflat. Maar is
dat idee wel zo briljant?
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Energie om lekker te spelen
en goed te groeien, haal je
uit gezond eten met veel
bouwstoffen.
Daarom geeft Ludens het
goede voorbeeld met de
nieuwe schijf van vijf.
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31. SONNENBORGH - MUSEUM
& STERRENWACHT
Zonnenburg 2
sonnenborgh.nl

Mars Experience

al

14:00-14:30, 15:30-16:00
Kun je leven op Mars? Kom erachter in de Mars Experience:
een interactief ruimtecollege.
Met de laatste weetjes over het
heelal, filosofische overwegingen,
tentoonstelling Spoorzoeken op
Mars én het FiliaalLab. Reguliere
museumprijzen, gratis toegang
voor kinderen t/m 12 met een
Kinderboekenweekgeschenk.

zo de herfstvakantie in. Gruwelijk
leuk, gruwelijk sportief en gruwelijk
creatief! Zowel buiten als binnen
kun je meedoen met verschillende
activiteiten.
jongerentheaterlink.nl

33. SPRINGHAVER
Springweg 50
springhaver.nl
Kaarten kunnen vanaf 18 september afgehaald worden bij de kassa.

Animatiehoofdstad Utrecht
Wist je dat er in Utrecht heel veel
prachtige animatiefilms worden
gemaakt? Ook voor kinderen!
Holland Animation Film Festival
en Springhaver presenteren drie
programma’s met hoogtepunten
van het festival. Maak kennis met
de makers. Zij vertellen alles over
hun films en wat ze zo bijzonder
vinden aan animatie.
haff.nl

hetfiliaal.nl

32. SPEELTUIN NOORDSE PARK
Lagenoord 28a
Meer weten over Ludens?
Informatie & Plaatsing:
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70.

still Kop Op, foto: Job, Joris & Marieke

speeltuinnoordsepark.nl

Let's Play

al

12:00-17:00
In Speeltuin Noordse Park spring je

Job, Joris & Marieke 6+
11:00-11:45
Job, Joris & Marieke is een
beroemde animatie studio uit
19

Utrecht. Hun werk wordt bevolkt
door bijzondere karakters in soms
wat ongemakkelijke situaties. Zo
verwisselen drie vriendjes hun
hoofd in Kop Op en verliest een
meisje haar fantasievriendje in
(Otto).
jobjorisenmarieke.nl

6+

Frame Order & il Luster Films
12:00-12:45
Frame Order & il Luster Films uit
Utrecht, o.a. winnaars van de
Publieksprijs Holland Animation
Film Festival, presenteren een film
over een slungelige puber en het
mooiste meisje op de dansvloer.
frameorder.nl
illuster.nl

6+

Joost van den Bosch & Erik
Verkerk, Camiel Schouwenaar
13:00-13:45
De winnaars van de Vakprijs en
de Grand Prix voor Nederlandse
animatie presenteren hun werk.
George & Paul proberen over de
hoogste toren te springen, en in
de film Polska Warrior is Eryk de
onbetwiste held in de game
Goldhunter, maar in het echte
leven lijkt hij onzichtbaar.
armadillofilm.nl
georgeandpaul.com
Kantoorvlieg

34. STADHUIS
Korte Minrebroederstraat 2
utrecht.nl/stadhuis

Kantoorvlieg 4+
Cartoontheater
Grote trouwzaal
12:30-13:00, 14:30-15:00,
16:00-16:30
Kantoorvlieg is een fysieke en
hilarische rollercoaster over twee
kantoormannen in hun strijd tegen
een paar insecten. Theatergroep
Dender maakt Cartoontheater: een
unieke mix van fysiek theater, live
getekende beelden en livemuziek.
tgdender.nl

Fototentoonstelling
Balance

al

Begane grond - wandelgangen
13:00-18:00
De Syrische fotograaf Giath Taha
fotografeerde in Aleppo en nu ook
in Utrecht. Hij zag verrassende
gelijkenissen tussen beide steden
en dat is te zien in zijn foto’s.
giathtaha.com

Het schaap zonder jasje 4-8

Grote trouwzaal
13:30-14:05
Een schaap zonder wollen jasje
wordt geplaagd door de andere
schaapjes. Hij trekt de wijde wereld
in op zoek naar een oplossing,
beleeft avonturen en maakt vele
vrienden. Muzikale kindervoor
stelling met een verteller en
closeharmony liedjes.
besharp.nl

20

Grootste Scheetkussen

Talk of the Town al
Live uitzending van de RTV
Utrecht Talkshow
Hal
16:30-17:30
Een talkshow vanuit het oude
Stadhuis, in het hart van de stad,
live uitgezonden op UStad en RTV
Utrecht. Iedereen is welkom de
uitzending bij te wonen. De gasten
worden later bekendgemaakt, dus
houd de website in de gaten.
rtvutrecht.nl

35. STADHUISBRUG
Wereldrecordpoging
Grootste Scheetkussen

altijd. Ze hebben nu hun eigen
e-book met vieze geluiden. Om dat
te vieren wil kinderboekenschrijver
Lucas Keijning met kinderen het
Wereldrecord Grootste Scheet
kussen verbreken.
lucaskeijning.nl

Doe mee met de muziek!

al

15:00-15:15
Tutti Saxi is een vrolijk straatorkest
waarin alle types saxofoons worden
bespeeld, van kleine tot hele grote.
Laat je verleiden tot een dansje en
wie weet mag je zelfs meespelen.
tuttisaxi.nl36. STADSSAFARI

4-12

Scheet mee met meneer en
mevrouw Slons!
11:00-11:30, 12:30-13:00,
14:00-14:30, 15:30-16:00
Meneer Slons laat de hele dag
scheten en mevrouw Slons smakt
21

4. Café de Morgenster
Oudegracht 323

6. Vollers 386
Oudegracht 386
vollers386.nl

Metamorfose met
de feesttantes

Knutsel je favoriete

dierenoren
De feesttantes kunnen je in ieder
dier veranderen. Konijn? Poes?
Shiri Esh-Har
Zebra? Leeuw? Giraf? Ze camoufle Wat is jouw favoriete dier? En hoe
ren je met hun schmink tot je jezelf zien zijn oren eruit? Maak onder
niet meer herkent.
begeleiding van een echte knutselkampioen je eigen dierenoren.
feesttantes.nl
Hertenrace

36. STADSSAFARI al
12:00-16:00

Ga mee op Stadssafari in het
Museumkwartier en verzamel
een dierenkwartetspel!
Op 16 locaties in het Museum
kwartier zitten dieren(activiteiten)
verstopt. Bezoek ze allemaal en
maak je dierenkwartet compleet:
op elke locatie krijg je een kaart
uit het spel.

Metamorfoses met de feesttantes

2. Pleintje voor het
Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38

Hertenrace
Drie dorstige herten zijn op zoek
naar water. Wie is er het eerst bij
de waterbak? Help samen met je
vader, moeder, oom, tante, broertje
of zusje jouw hert als eerste
over de finishlijn. Meer Alles Kids
programma in Museum Catharijneconvent, zie p. 16.
chantaldewolde.nl

1. Prinses en Erwtje
Oudegracht 220
prinsesenerwtje.nl

Standbeeld staan en
natekenen
René Wielings
Kun jij goed stilstaan met een vogel
op je schouder? Of teken je liever
een levend standbeeld na? Hier kan
het allebei!

22

3. Kinderyoga Utrecht
Oudegracht 318 a/d werf
kinderyoga-utrecht.nl

Dierenyoga
Ken je de duif, de kraai en de tijger?
Deze en meer dierenhoudingen
leer je tijdens de speciale Stads
safari yogalessen van Flora.
12:00-12:45 peuters t/m 4
ouder-kind yoga
13:00-13:45 en 14:00-14:45 4-10
ouder-kind (familie)yoga

5. Katoenfabriek
Oudegracht 382
katoenfabriek.nl

7. Vollersbrug

#Animalfie
Druk een dier op je eigen shirt Zet jezelf op de foto met een van
Hoe komt een print op je trui of op
je shirt? De Katoenfabriek laat het
zien! En natuurlijk kun je ook een
dier naar keuze op je eigen shirt
laten drukken.

de dierenbeelden van Chantal de
Wolde en haal vervolgens bij Stach
(Twijnstraat 1) je kwartetkaart op.
chantaldewolde.nl

advertentie

12. It all starts with a postcard
Twijnstraat 38
itallstartswithapostcard.com

Post op Pootjes
Joskaas Worst
Beschrijf je poes, hond, cavia of
een ander favoriet dier en Joska
maakt er ter plekke een tekening
van op een postkaart, die je gelijk
kunt opsturen.
joskaasworst.com
Stoepkrijtwedstrijd

13. Ekoplaza
Twijnstraat 46 – 48
ekoplaza.nl

Post op Pootjes

8. Vollersbrug - Twijnstraat

Dans mee in de Mierendans
Jorge Arbert
Kinderen mogen aansluiten bij de
Hoofdmier zodat een lange mier
wordt gevormd. Met heel veel
kinderen ontstaat er een speciale
Mierendans.
9. Café Lijn 4
Twijnstraat 3
cafelijn4.nl

De keuken van het
Ongewenste Dier
De koks van de Keuken van het
Ongewenste Dier plukken en
ontleden kraaien, duiven en
afgeschoten ganzen van Schiphol
en serveren daar een lekkere
ganzenbitterbal met braambozen
mosterd bij.

10. Visjes
Twijnstraat 24
kokenmetvisjes.nl

Vul het aquarium van Visjes
Verander samen met een illustrator
de ramen van Visjes tot een heus
aquarium.
11. Mooi en Belle
Twijnstraat 37
mooienbelle.nl

Kom knuffelen in de
knuffeloase
Jolien en Merel Bouwman spelen
met een heleboel knuffeldieren de
voorstelling Het geheim van de
Knuffeloase.
2vallig.nl

Voelen aan dieren
Marcelle van der Velden
Geen kijkdozen, maar voeldozen!
In vijf dozen zitten dieren verbor
gen. Kom jij voelen of je herkent
welk dier in de doos zit?
14. Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug, buiten
hartlooper.nl

Pak een filmpje in de Bakkie
Bike Cinema

15. Agatha Snellenschool
Nicolaasdwarsstraat 3
agathasnellen.nl

Bouw mee aan een beest
Chantal de Wolde
Op de speelplaats van de school
staat een groot houten dier zonder
vacht. Kinderen (en volwassenen)
gaan samen met kunstenares
Chantal de Wolde met zwerfhout
aan de slag om het beest van een
jasje te voorzien.
chantaldewolde.nl

16. Nicolaaskerkhof
Tijdens Alles Kids kun je in een
hele speciale buitenbioscoop films
Stoepkrijtwedstrijd
kijken, waarin de hoofdrol gespeeld Doe mee aan de landelijke
wordt door … dieren!
Ontwerp-je-dier-wedstrijd van
het Jeugdcultuurfonds. Teken met
bakkiebikecinema.com
stoepkrijt je mooiste dier en wie
weet wordt jouw dier het ontwerp
van een nieuwe plaktattoo.
jeugdcultuurfonds.nl

dekeukenvanhetongewenstedier.nl
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ervaar hoe het is om op een
39. UNIVERSITEITSMUSEUM
UTRECHT
podium te staan. Max. 20 deel
8-12
nemers, reserveren is niet mogelijk. Lange Nieuwstraat 106

al
Singer-songwriterduo
Robin Buijs & Joep Lensen

De ouverture, foto: Willem Verhagen

37. THEATERHUIS
DE BERENKUIL

hart van Roxanne te winnen met
mooie gedichten, maar als Roxane
daar ooit achterkomt, van wie
houdt ze dan echt?

Biltstraat 166
deberenkuil.nl

Poesje nel, de opera 2+
Theaterzaal
10:00-10:30, 11:30-12:00
Poesje nel wil zo graag een indiaan
zijn. Maar waar wonen de Indianen
en hoe kom je daar? Poesje nel
gaat op zoek naar de Indianen.
Ga je mee? Het beroemde boekje
van Dick Bruna komt in deze opera
tot leven door animaties, zang en
muziek. Vanaf een half uur voor
aanvang worden gratis kaarten
uitgedeeld en kunnen kinderen
een indianentooi knutselen.
operatralala.nl

Cyrano de Bergerac

7+

Theaterzaal
14:00-14:45
Cyrano, een beroemde dichter,
is verliefd op Roxane, maar vindt
zichzelf te lelijk en denkt dat hij
bij Roxane geen kans maakt. De
mooie Christian is ook verliefd
op Roxane, maar vindt zichzelf
te dom. Cyrano helpt hem het
26

verteltheater.nl

38. TIVOLIVREDENBURG
Vredenburgkade 11
tivolivredenburg.nl

Cat Concerto

al

K.F. Hein Foyer
11:00-11:15, 12:15-12:30,
13:30-13:45, 15:15-15:30
Tom & Jerry en Bugs Bunny zijn
de favoriete tekenfilms van veel
pianisten. Speciaal voor Alles Kids
haalt het Liszt Concours Jean
Dubé, een van de oud-prijswin
naars, in huis om live de muziek
bij de bekende cartoons te spelen.
liszt.nl

Maak je eigen rap!

6+

Rabo Open Stage/Centrale Hal
11:30-12:10
Maak onder begeleiding van de
professionele rapper Prins,
studerend aan de Nederlandse Pop
Academie, een eigen rap, en

Rabo Open Stage/Centrale Hal
12:45-13:15
Joep Lensen en Robin Buijs
studeerden aan de Nederlandse
Pop Academie en vormen nu
samen een muzikaal duo. Met Joep
op gitaar en Robin als vocalist zet
dit duo een toffe act neer met
akoestische uptempo nummers
die je mee kunt zingen!

De ouverture:
een goed begin!

al

Rabo Open Stage/Centrale Hal
14:15-14:45
Het Domstad Jeugdorkest geeft
een sneak preview van drie
meesterwerken. Maar liefst vijftig
jeugdige orkestleden laten drie
heel verschillende openingsstukken
('ouvertures') horen. Wees erbij!
domstadjeugdorkest.nl
Rapper Prins, foto: Bob Geilings

universiteitsmuseum.nl

Voor het museum gelden de
reguliere toegangsprijzen.

Kweek je eigen champignons
Kassen in de Oude Hortus
10:00-16:00
Wist je dat het helemaal niet zo
moeilijk is om je eigen champig
nons te kweken? Je kunt ze
gewoon thuis laten groeien. Haal
hier alle spullen op die je nodig
hebt en smul na een tijdje van je
eigen gekweekte champignons.

Komt een plant bij de dokter
Kassen in de Oude Hortus
11:00-16:00
Planten kunnen net als mensen
ziek worden. Ga zelf aan de slag als
een echte plantendokter en kom
erachter wat de plant mankeert.
Bekijk hem onder de microscoop
van heel dichtbij. Heb je een zieke
plant thuis? Neem een blaadje mee
om te onderzoeken.

Schimmelspecial
SchimmelLAB - 1e verdieping
12:00-13:00, 15:30-16:30
Ontdek hoe je een schimmel kunt
herkennen en krijg een rondleiding
door het LAB. Als je dan een echte
schimmelexpert bent kun je aan de
slag met het bouwen van je eigen
schimmel. Maak een filmpje en
vergelijk jouw schimmel met die
van anderen!
27

Reuze meccano, foto: Manoeuvre

42. VREDENBURGPLEIN
Eet smakelijk

Eet smakelijk – Hortusspecial
Oude Hortus
14:00-14:30, 15:00-15:30
Veel planten in de Oude Hortus
zijn niet eetbaar of zelfs giftig. Maar
er zijn ook veel planten die wel
eetbaar zijn. Ga op zoek naar
zoethout en mispels. En waar zou
je de kiespijnboom voor kunnen
gebruiken?

40. UTRECHTS CENTRUM
VOOR DE KUNSTEN (UCK)
Domplein 4
uck.nl

De Kleine Kunstenaar al

13:00-16:00
Kruip in een camper vol theater,
ga liggen bij een spannend verhaal,
zing mee met het peuterconcert of
knutsel aan een kunstwerk. Kom bij
het UCK ontdekken welke creatieve
talenten jij hebt!
28

De Kleine Kunstenaar

41. VENUE
Varkenmarkt 16
venue-utrecht.nl

Sunday Assembly: al
improviseren
11:00-12:15
De Sunday Assembly is een maandelijks platform voor wetenschap,
muziek, comedy, ontmoeting en
reflectie. De Alles Kids-editie is een
gezellige chaos met een teken
hoekje, schmink en een uitgebreid
programma rondom het thema
improviseren.
utrecht.sundayassembly.com
cultuurbord.nl

Reuze meccano al

weerszijden knikkerbanen te
bouwen. Werk samen met je
ouders en andere kinderen om
een hele muur aan knikkerbanen
te laten ontstaan.

11:00-17:00
Echte meccano net als vroeger,
maar dan in het groot en buiten.
bouwsels.wixsite.com
Met honderden houten planken,
bouten, moeren en koppelstukken
Speelbeelden al
mag iedereen één dag meebouwen
12:00-17:00
aan een interactieve installatie.
De Speelbeelden zijn zachte, ronde
beelden om in te kruipen, overheen
manoeuvre.org
te kukelen en om te duwen. Ze zijn
al
groot en vreemd, en nodigen uit
Ro-Enzo Mini Golf
tot nader onderzoek en aanraking.
11:00-17:00
Iedereen mag met de Speelbeelden
Pak tijdens Alles Kids even lekker
komen bouwen, stapelen, rollen,
sportief een golfbaantje. Werk je
langs obstakels, win mooie prijzen klauteren, springen, bouncen of
erin chillen.
en word de ster van de dag.
Gewoon omdat het kan.
pauledens.com
ro-enzo.nl
festivalgolf.nl

Knikkerbanen bouwen 4+
12:00-17:00
Rondom de 'Bouwput van
Utrecht' staan ter bescherming
en afscheiding veel bouwhekken.
Deze hekken zijn ideaal om aan

Doe mee met de muziek! al
16:00-16:15
Tutti Saxi is een vrolijk straatorkest
waarin alle types saxofoons worden
bespeeld, van kleine tot hele grote.
Laat je verleiden tot een dansje en
wie weet mag je zelfs meespelen.
tuttisaxi.nl
29

advertentie

Muziek en Spullen

43. WINKEL VAN SINKEL
Oudegracht 158
dewinkelvansinkel.nl

Culturele Zondagen
al
brunch met Be Sharp!

Sint Maarten Parade
za 4 nov 17.30 uur Domplein
Kan je niet wachten? Kom dan naar het Vuur
van Sint Maarten op vr 3 nov 18.00 uur, Berlijnplein.
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Grote Zaal
11:30-13:00
Begin de dag goed met een brunch
in de Winkel van Sinkel. Natuurlijk is
er ook een chocoladefontein om je
vingers bij af te likken. Terwijl je zit
te smikkelen, zingt a-capellakoor
Be Sharp! de liedjes uit de
voorstelling Het schaap zonder
jasje. Kosten voor de brunch: € 9,95
/ kinderen t/m 12 jaar € 4,-.
Reserveren kan via info@dewinkelvansinkel.nl of via 030 - 2303030.

met hulp van de mensen die ze
gemaakt hebben. De DUO is het
eerste instrument van ontwikke
laars Dato: een uniek elektronisch
muziekinstrument voor alle leeftijden, waar je met z'n tweeën op
kan spelen.
tweetakt.nl
dato.mu

Kunst en Games 8-12

Serre
12:30-14:00, 14:30-16:00
Kunst kan je maken met verf of klei,
door te dansen of te acteren. Maar
kunst kan je ook maken met de
computer! In deze workshop leer je
creatief programmeren in Scratch,
een taal waarmee je heel gemak
kelijk animaties of videogames
besharp.nl
kan maken. Begeleiding door een
Festival Tweetakt presenteert: volwassene is een pré. Max. 20
deelnemers per workshop.
Muziek en Spullen
6+
Aanmelden via: CreativeCoding@
Quiosque
protonmail.com.
12:00-17:00
Maak je eigen muziek op spannen
creativecodingutrecht.nl
de, nieuwe muziekinstrumenten,
codebrabant.nl
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stadsgeograaf dr. Jaap Nieuwen
huis (TU Delft) blijkt niet de buurt
of de persoonlijkheid van jongeren
bepalend te zijn, maar juist de
wisselwerking met elkaar.
sg.uu.nl

Koude rillingen!

8+

Verhalen om van te griezelen
Griezelkelder
13:00-13:20, 14:00-14:20,
15:00-15:20
Verzamel al je moed bij elkaar en
kom luisteren naar de verhalen
verteller in de griezelkelder. Julian
Wijnstein vertelt verhalen die grote
en kleine mensen koude rillingen
bezorgen.
vertelacademie.nl
Maak je eigen griezeltune

KidsColleges

Zing mee met de JAMkids al

8+

Tuinzaal - 1e verdieping
12:40-13:00, 15:30-15:50
Wetenschappers van de UU
vertellen in speciale kidscolleges
over serieuze en minder serieuze
onderwerpen. Zijn mensen liever
doof of blind? Hoe verwerk je het
verlies van een dierbaar iemand
uit je familie en wat heeft dat met
roeien te maken?
uu.nl/organisatie/cultuur

16+

Culturele Zondagen College
i.s.m. Universiteit Utrecht:
Komen probleemjongeren
alleen uit moeilijke wijken?
(16+) Balzaal - 1e verdieping
13:30-14:30
Vertonen jongeren minder
probleemgedrag als zij verhuizen
naar een betere buurt? Volgens
32

Grote Zaal
13:00-13:30, 15:00-15:30,
16:00-16:30
Kom meezingen op het podium
met de JAMkids, een band vóór en
dóór kinderen. Alle kinderen, van
groot tot klein, kunnen meedoen.
Kies uit een van de vele hits en
kinderliedjes met o.a. Nielson en
K3. Zing samen met andere kids je
keel schor tijdens de voorstelling.

je in deze workshop je eigen
griezeltune te maken!
uu.nl

Lewis heeft hoofdpijn! 7+
Balzaal - 1e verdieping
15:30-16:00, 16:30-17:00
Sprookjesschrijver Lewis Carroll
heeft last van hoofdpijn, veroor
zaakt door een boze heks. Gelukkig
weet zijn hoofdpersonage Alice (uit
Wonderland) wel raad! Interactieve
voorstelling met zang en dans,
waarbij dansers zich in het publiek
verschuilen.

44. ZIMIHC THEATER
WITTEVROUWEN
Bouwstraat 55
zimihc.nl

Muziek voor ieder kind 4+
11:00-12:00
In deze open les Muziekavontuur
zijn ritme, zingen, muziek, beweging en dans onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Kom experimen
teren met muziek en ontdek
verschillende instrumenten. Naast
de open les zijn er presentaties van
leerlingen op viool, gitaar en piano.

anastasiakostner.com

muziekvooriederkind.nl

Judy Blank al

Helden op Sokken 6-12

Grote Zaal
17:15-17:45
Judy Blank (bekend van De Beste
Singer-Songwriter van Nederland,
2013) speelde op North Sea Jazz,
Lowlands en Pinkpop en is geregeld te zien bij De Wereld Draait
Door. Deze zondag sluit zij Alles
Kids af met een speciaal optreden:
een combinatie tussen liedjes van
nu en oude kinderliedjes.

13:00-14:00
Alles wordt ter plekke bedacht
en de kids kunnen meedoen.
Help met het maken van mooie
verhalen: over een verlegen draak
je, een koning met de hik of over
een toverfee die alles kwijt raakt.
Niets is te gek. Kom kijken, en
speel vooral zelf mee!

judyblank.com
Lewis heeft hoofdpijn!, foto: Dipa de Ridder Flohr

Judy Blank, foto: Deborah van Wendel de Joode

rinikleijn.nl

Maak je eigen griezeltune
Tuinzaal - 1e verdieping
8-12
13:30-14:10, 14:30-15:10,
16:00-16:40
Schrik jij weleens tijdens een
griezelfilm of een spannende
game? Benson Walch (student
Muziekwetenschappen UU) weet
alles van geluiden in games en leert
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advertentie

COLOFON
Programmering en productie:
Carlijn van Ravenstein (Rode Raaf
Communicatie & Organisatie)
Uitvoerend producent:
Mattijn Boerkamp (M producties)
Programma- en productie
ondersteuning: Sara Conen
Marketing en communicatie:
Kim Platenkamp, Wietske Walhout,
Julia de Groot (stagiaire)
Vergunningen en veiligheid:
De Regelaar
Grafisch ontwerp: Studio Vrijdag
Drukwerk: Drukkerij Libertas Pascal
Advertentie acquisitie: Jorrit Biemans,
j.biemans@utrechtmarketing.nl,
06-29274754
Hoofd programmering:
René van der Giessen
Hoofd marketing en communicatie:
Melinde Gerber
Met dank aan:

Met speciale dank aan: Alle deel
nemende culturele instellingen en
organisaties, en alle vrijwilligers van
Alles Kids.
De Stadssafari is mede mogelijk
gemaakt door de ondernemers van
het Museumkwartier:

Culturele Zondagen is een initiatief
van de gemeente Utrecht en wordt
zes keer per jaar georganiseerd in
samenwerking met diverse Utrechtse
organisaties. De volgende Culturele
Zondag is de Nieuwjaarsduik op 14
januari 2018.
Culturele Zondagen,
valt onder Utrecht Marketing
Ganzenmarkt 1, 3512 GC Utrecht
T 030 232 30 80
E info@culturelezondagen.nl
W culturelezondagen.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief via
culturelezondagen.nl
Volg ons ook op Facebook en
Instagram (Culturele Zondagen) en
Twitter mee via #cznl (twitter.com/
culturelezondag)
Culturele Zondagen heeft het Convenant
Duurzame Evenementen Utrecht ondertekend. Dit houdt in dat Culturele Zondagen
samen met de andere ondertekenaars
kennis en ervaring deelt op het gebied van
verduurzaming. Zo draagt Culturele
Zondagen bij aan de doelstelling van de
gemeente: Utrecht klimaatneutraal in 2020.
duurzameevenementenutrecht.nl

Alle informatie in deze uitgave is zo nauwkeurig mogelijk vermeld. De uitgever is niet
aansprakelijk voor foutieve informatie.
©2017

OP AVONTUUR IN
TivoliVredenburg!
FAMILIECONCERTEN

ZO 29 OKT

ZO 5 NOV

Expeditie
Lodewijk 8+

Aadje Piraatje
viert feest 5+

Veiligheidshelmen op en
riemen vast! Pynarello klimt
en rolt over de noten van
Beethovens Vijfde Symfonie.

Wooosh, Aadje Piraatje
komt in een storm terecht
met muziek van Richard
Wagner.

ZO 14 JAN

ZO 18 FEB

Swingen als een
Kangoeroe 2+

De Suleika’s en
het Mysterie van
de Gevoelige
Snaar 5+

Jeroen en zijn
Boegiemanband laten je
swingen als een
kangoeroe.

In dit concert gaat alles net
ietsje anders met komische
scènes, goocheltrucs
en rare situaties.

WWW.TIVOLIVREDENBURG.NL

Vaste partners:
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AGENDA
14 JANUARI 2018

NIEUWJAARSDUIK

Houd de website in de gaten voor
meer Culturele Zondagen
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