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Utrecht raakt niet uitgesproken tijdens de Culturele Zondag
Dit weekend stond Culturele Zondagen met Uitgesproken Utrecht in het teken van het gesproken
woord. Op diverse locaties werd met debatten, dialogen, poëzie, minicolleges en ‘spoken word’ de
diversiteit aan stemmen en meningen gebracht. Het programma kon op veel enthousiasme van het
publiek rekenen.
“De debatcultuur in Utrecht is gevarieerd en groeiend. Wel kunnen de gevoerde gesprekken
krachtiger en meer gericht zijn op het gevolg voor de stad en zijn inwoners. Dat gaat gebeuren als het
netwerk steviger wordt”, aldus Kees Diepeveen, wethouder van cultuur.
Uitgesproken Utrecht ging zaterdag van start met een avondvullend programma. Jong en oud
luisterden geboeid naar kort vreemd proza van De Vorlesebühne, spoken word van initiatieven als
Mensen Zeggen Dingen, Pecha Kucha en Poetry Slam en in de Geertekerk hield Vincent Bijlo een
humorvolle sermoen over de verkiezingstijd. Op de eerste warme lente zondag was er veel
belangstelling voor de huiskamers in en rondom het Stadhuis. Het publiek ging hier actief in dialoog
met onbekenden, kinderen maakten hun eigen radioshow en er werden volop zinnen gedoneerd bij
Peace Bridges International. De Utrechtse wijkagent Dwight van van de Vijver creëerde vervolgens
een ‘spoken word’. Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen gingen de nummers (0)30
van de kieslijst op tournee langs de wijkbibliotheken. In de Live Stem Wijzer voerden de politici en
bezoekers discussies over onderwerpen als het leenstelstel en anoniem solliciteren. Verder ging in
TivoliVredenburg de Vrijheidscolleges van start met Maarten van Rossem, in Filmtheater ’t Hoogt gaf
Ronald Giphart voor een volle zaal een optreden met zijn formatie De Algehele en in boekenhandel
Savannah Bay lieten vrouwen hun stem horen bij Feminist Open Mic. Het weekend werd afgesloten
met een stadsgesprek met het Debat in de Stad netwerk en wethouder Kees Diepeveen, waarin de
uitkomsten en opbrengsten van deze Culturele Zondag besproken werden.
Utrecht 50-75 – 23 april 2017
De volgende Culturele Zondag is op 23 april Utrecht 50-75. In die periode veranderde Utrecht van
een stad met zware industrie naar steeds meer een stad met dienstverlening, een groeiende
universiteit en werden wijken als Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht gebouwd. Hoe werd deze
periode beleefd? Utrecht 50-75 leidt je langs de belangrijke locaties en gebeurtenissen uit die tijd, en
brengt middels theater, foto’s, film, muziek en persoonlijke verhalen deze markante periode tot
leven. www.culturelezondagen.nl
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