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Een gewoon weekje ZIMIHC
ZIMIHC maakt het mensen, die kunst maken, mogelijk om te doen
wat ze willen doen. Dat doen we voor iedereen die dat wil. Leeftijd of
achtergrond speelt geen rol, kunst is leuk om te maken en het is mooi
om te beleven. Zoals je ziet op onderstaande foto's van zomaar een
ZIMIHC week, werden weer duizenden mensen even gelukkig met
kunst.
Neem ook eens een kijkje op onze Facebook en website!
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Ik Toon
In juni start voor de tweede keer de nationale Ik Toon campagne. Ik
Toon zet alle amateurkunstenaars in de schijnwerpers. Met een
website waar je zelf je activiteiten kunt vermelden, veel aandacht in
landelijke kranten en tijdschriften en nog veel meer. ZIMIHC
ondersteunt deze campagne in Utrecht.
Laat zien wat JIJ toont in juni & kijk voor meer informatie op de
website.

Teamdag, Subsidie “Zusjelief” & Tweetakt
Op 19 maart was Circus Tadaa! in de stad! Circus Tadaa organiseerde
voor het BO!NK Theaterteam een speciale teamdag om op een
bijzondere manier te werken aan “Binding en Betrokkenheid”. Vanuit
de feedback op de subsidieaanvraag voor de productie “Zusjelief” die
de gemeente Utrecht ons heeft gegeven, vragen wij betrokkenheid
aan jullie. Een belangrijk punt, het ondernemerschap, dient extra
versterkt te worden, daarom ontvangen wij graag vanuit jullie tips voor
de vervolgaanvraag!
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De BO!NK Theaterschool is in gesprek met Tweetakt, zodat jaar 2 en
3 van de opleidingen een voorstelling van DOX kan bijwonen. Meer
nieuws op onze Facebook en stuur tips naar info@boinktheater.nl.

Aanbod Vrijwilligerscentrale Utrecht
4 april: Webinar herkennen van en handelen bij agressie.
Handige voorbereiding als je als vrijwilliger een publieksfunctie hebt,
zoals op een festival of achter de bar. Lees meer
17 april: E-learning: direct aan de slag met o.a. leren vloggen,
besturen vereniging en certificaat verantwoord alcohol schenken.
Lees meer
20 april: webinar Win-win Samenwerken bedrijfsleven en
non-profit
Lees meer
20 april: Inburgeren: Wat is dat?
Lees meer
Volg ons ook op Twitter en Facebook!

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner
Woensdag 5,12,19 en 26 april
18.00 – 20.00 uur
€ 7,Stadspodium Utrecht
Podiumgesprek - Gekleurd Utrecht Niet Welkom
Woensdag 5 april

3 van 12

12-4-2017 10:36

Zimihc - Nieuwsbrief

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/0F150CA31C...

19.00 - 21.15 uur
Gratis
Stefanus Appeltaartconcert
Paasconcert – Stabat Mater
Donderdag 6 april
10.10 - 12.00 uur
Gratis
Lunchpauzeconcert Bij de Steef!
Met Syberian Oxygen
Vrijdag 7 april
13.00 - 14.00 uur
Rommelmarkt
Zondag 9 april
10.00 - 14.00 uur
Gratis, een kraam huur je voor €10 bij Sylvia Ketelaars
[teuntjesanne@gmail.com]
Pamoja Event
Zaterdag 15 april
16.00 - 22.00 uur
€ 5,Zingen op zondag met vluchtelingen
Zondag 16 april
14.00 - 16.00 uur
Gratis
De Bazuin
Zaterdag 22 april
21.30 - 22.00 uur
€ 7,- voor volwassenen, € 3,50 voor kinderen
Stut Theater Dichtbij
Morgen ben ik groot en Leven voor gevorderden
Zondag 30 april
13.00 uur (Lunch), 14.00 uur & 15.00 uur (voorstelling)
Incl. lunch: 7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00)
Excl. lunch: 5,- (U-pas, CJP, 65+: €3,50)

Lunchpauzeconcert Bij de Steef!
Vrijdag 7 april, 13.00 – 14.00 uur
Op 7 april staat Siberian Oxygen op de menukaart van Bij de Steef!
Muziek op de grens van singersongwriter en folk waarbij een cello,
tweestemmige zang en een akoestische gitaar je meenemen in
sfeervolle, melodieuze en meeslepende songs. Siberian Oxygen is
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druk met het opnemen van nieuw materiaal maar mag graag tussen
de bedrijven door op de meest uiteenlopende plekken optreden. Van
popodium tot huiskamer, van bibliotheek tot café en van festival tot Bij
de Steef! Kom 7 april lunchen, luisteren en ervaar het zelf!
Lees meer

Pamoja Event
Zaterdag 15 april 16.00 – 22.00 uur
De Utrechtse Stichting Pamoja organiseert regelmatig Afrikaanse
feesten waarbij de ontmoeting tussen Afrikanen en Nederlanders
centraal staat. Tijdens het Pamoja Event in ZIMIHC theater kun je een
djembe workshop verwachten, kramen met kleding en sieraden,
kinderactiviteiten en een DJ die heerlijke zwoele muziek draait waar je
lekker op kunt dansen. Verder onder andere Tusker bier, reggae
muziek en typisch Afrikaanse gezelligheid. Nieuwsgiering? Toegang is
€5,-, kinderen tot 10 jaar gratis. Eten en snacks uit de Oost Afrikaanse
keuken zijn verkrijgbaar voor een paar euro. Lees meer
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Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
Midzomerstrandkomedie - Mebiose
3 - 5 april
20.00 - 21.30 uur
€ 5,50
Stemlokaal Utrecht - Bezing de Lente!
9 april
15.00 - 17.00 uur
€ 5,Zij.0 & de Leider - Curtains-Up & Jan van Beers
22 april
20.00 - 22.00 uur
€10,Kwaya in concert
30 april
15.00 - 16.00 uur
€ 7,50/€ 5,00 studenten

ZIMIHC OP ZONDAG – Kwaya in concert!
Zondag 30 april 2017, aanvang 15.00 uur
ZIMIHC op de ZONDAG sluit het seizoen feestelijk af met….
Kwaya in concert! Drie jaar geleden opgezet als studentenkoor mag
Kwaya zich tegenwoordig een gemengd koor van allerlei soorten
twintigers noemen. Ze brengen repertoire uit verschillende genres
waaronder Afrikaans, pop, gospel, klassiek. Ze waren eerder het
maandelijks huiskoor van de theatrale mis ‘Vloeken in de kerk’,
stonden als backings van ‘Mooi weer op straat’ op Oerol 2016 en
zongen o.a. op festival Klein New Orleans, festival Konijn, UIT week
Utrecht en op de HKU Kerstborrels.
Toegang: € 7,50/€ 5,00 studenten
Het Facebook evenement is hier te vinden.
o.l.v. dirigente: Loes van Hapert, Piano: Sam Haug,Productie: Kirsty Handels
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Zij.0 & de Leider - Curtains-Up & Jan van Beers
Zaterdag 22 april 2017, aanvang: 20.00 uur
Koninklijke Rederijkerskamer Jan van Beers speelt De Leider: Een
komisch stuk over grenzeloze bevlogenheid en onvoorwaardelijke
liefde. Kiezen we ervoor om te houden van het onbekende of van dat
wat in steen gebeiteld staat? Het toont ons hoe wij, gewone
stervelingen, leven en sterven bij de gratie van één, onbetwistbare,
onbetwijfelbare, onberispelijke leider. Onze leider. Uw leider. Dé
Leider. Hoera! Lang leve De Leider! Applaus |
Het Facebook evenement is hier te vinden.

Utrecht Blaast: EBK Try-out weekend
22 en 23 april ZIMIHC theater Zuilen
toegang 12,50 per concert of 20,00 voor twee concerten
In 2018 organiseert ZIMIHC in Utrecht het Europees Brassband
Kampioenschap! In aanloop daar naartoe komen op 22 en 23 april de
huidige kampioenen van België en van Nederland een concert geven,
geflankeerd door Brassband Breukelen en door de Koninklijke
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Brassband Utrecht. Kijk voor meer informatie en tickets op de
website.

Urechtblaast: WASBE projectorkest
Van 18-22 juli vindt de international blaasmuziekconferentie WASBE
plaats in Utrecht. Samen met 14 verenigingen uit Utrecht organiseert
ZIMIHC een speciaal projectorkest onder leiding van Ivan Meylemans.
Wil jij 5 dagen lang met deze dirigent en 60 andere muzikanten aan
het werk deze zomer en daarna 2 concerten geven? Geef je dan op!
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website.

Nieuws van Jeugdcultuurfonds Utrecht
Utrecht en Meerjarenplan 2017-2021
Sinds 1 maart is de gemeente Vianen aangesloten bij het
Jeugdcultuurfonds. Vianen is daarmee de veertiende gemeente in de
provincie Utrecht. Ons belangrijkste doel is te zorgen dat kinderen uit
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gezinnen met een laag inkomen ook mee kunnen doen aan
kunstbeoefening. Dit lukt ons dankzij de inzet van onze intermediairs
uit onderwijs, welzijn en hulpverlening die zich inzetten om de
kinderen bij ons aan te melden. In 2016 hebben er 786 kinderen uit
de provincie Utrecht kunnen deelnemen aan lessen kunstbeoefening.
Nieuwsgierig naar onze aanpak in het bereiken van de kinderen?
Download dan hier ons meerjarenplan Provincie Utrecht 2017-2021

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
ZIMIHC sessies
Arianne is singer-songwriter en optimist. Met haar band speelt ze
vrolijke, sfeervolle popnummers
dinsdag 4 april 2017
18:30 uur
€ 7,50
Fuzzy's living room on tour
ChapelFM uit Leeds zendt live uit vanuit ZIMIHC theater Zuilen
vrijdag 7 april 2017
19:30 uur
gratis
Dansles voor beginners
Aan bod komen: tango, quickstep, Engelse wals, chachacha, rumba.
vrijdag 7 april 2017
20:00 uur
€ 4,00
Vuso
Op zoek naar Mozart
zaterdag 8 april 2017
20:00
€ 12,50
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Vrienden Concert Zuilens Fanfare Corps
Gevarieerd programma waarbij onder andere
3 onervaren Maestro’s voor het eerst het ZFC dirigeren
zondag 9 april 2017
16:00 uur
€ 10,00
Dansles voor beginners
Aan bod komen: tango, quickstep, Engelse wals, chachacha, rumba.
vrijdag 14 april 2017
20:00 uur
€ 4,00
Dansles voor beginners
Aan bod komen: tango, quickstep, Engelse wals, chachacha, rumba.
vrijdag 21 april 2017
20:00 uur
€ 4,00
Brassband Schoonhoven & B.B. Breukelen
Laatste try-out voordat de Nederlands Kampioen uit Schoonhoven ze
afreist naar het Europees Brassband Kampioenschap
zaterdag 22 april 2017
20:00 uur
€ 12,50
Brassband Buizingen & KBU
De kampioen van België uit Buizingen en de Koninklijke Brassband
Utrecht
zondag 23 april 2017
20:00
€ 12,50
Dansles voor beginners
Laatste opfris avond voor het bevrijdingsbal op 5 mei
vrijdag 28 april 2017
20:00
€ 4,00

Tandem ChapelFM met ZIMIHC theater Zuilen
Van 4 tot en met 6 april hebben wij 6 gasten uit Leeds over de vloer, in
het kader van het Tandem project “Place to Place”. Tandem is een
internationaal samenwerkingsproject tussen organisaties die actief zijn
in de Community Art uit Nederland en een buurland.
Aan de vooravond van de uitvoer van het samenwerkingsproject kan
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ik zeggen dat het ons al enorm geïnspireerd heeft en dat we, binnen
de grenzen van onze mogelijkheden, de bakens aan het verzetten
zijn. De start van het ZIMIHC Cultuurcafé in onze foyer (waarover
volgende maand meer) is hier een goed voorbeeld van. Meer info over
Placet o Place lees je hier

At ZIMIHC 2017
Het programma voor deze 4e editie is rond. Nieuw dit jaar is het
cafétheater-programma. Rond de bar In onze foyer strijden 3
groepen, tussen het zaalprogramma door, om de publieksprijs.
Entree
€10,- (Blok voor of na het diner)
€15,- Passe Partout (toegang tot alle voorstellingen)
Mee eten kan voor €12,50
Blijf op de hoogte via Facebook
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Indien u in de toekomst geen informatie meer van ons wenst te ontvangen,
kunt u zich hier direct uitschrijven.

Deze nieuwsbrief en de website van ZIMIHC zijn gerealiseerd
in samenwerking met de Ruimte ontwerpers en Leukeleu
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