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Festival Bombarie: tickets vanaf 9,Festival Bombarie, van 23 - 26 juni in de Jaarbeurs geeft jou de kans
je talent te delen en zelf het podium te pakken. Naast elke dag
spetterende optredens en uiteenlopende workshops vind je op:
> Vrijdag 24 juni: young talent en dans, met diverse workshops en
een Uitdaging door Juvat Westendorp
> Zaterdag 25 juni: blazerswalhalla met diverse workshops en een
Uitdaging door Benjamin Herman van New Cool Collective
> Zondag 26 juni: alles in teken van zingen met workshops en een
Uitdaging door Merlijn Twaalfhoven.
Dus zorg dat je erbij bent! Bekijk het programma online en koop nu je
tickets met korting via de website.
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Een positief advies!
Afgelopen week heeft een onafhankelijke adviescommissie de
gemeente Utrecht geadviseerd over de subsidieaanvragen voor de
cultuurotaperiode 2017-2020. Wij zijn blij met het advies van de
commissie over ZIMIHC. Maar we zijn vooral trots op onze
medewerkers, zzp-ers, stagiaires en alle vrijwilligers!
Hieronder volgt onverkort het advies van de commissie:
Artistieke kwaliteit
De commissie is heel positief over de aanvraag van ZIMIHC. De
missie en de visie worden op heldere wijze verwoord. Het is duidelijk
dat ZIMIHC veel meer is dan een optelsom van drie “theaters”, en met
haar activiteiten het hele veld van de amateurkunst bespeelt. Daarbij
volgt ze de actuele ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst op
de voet en bewijst ze met ‘ZIMIHC Maatwerk’ een belangrijke partner
te zijn bij programmering van evenementen waarbij amateurs en
professionals op het gebied van kunst en cultuur aan elkaar
gekoppeld worden. Op het gebied van talentscouting zou ZIMIHC
volgens de commissie nog meer kunnen betekenen, om daarmee ook
de keten van talentontwikkeling te versterken. De commissie
constateert met genoegen dat de directeur was betrokken bij de
opstelling van de Code Culturele Diversiteit.
Betekenis voor de stad
ZIMIHC heeft een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol voor
het amateurkunstveld met een groot bereik voor wat betreft
gebruikers, huurders en bezoekers. De cultuurcoaches, die vaak veel
kennis hebben van een specifieke wijk, dragen bij aan het verbinden
van diverse partijen in de buurt. Daarnaast profileert ZIMIHC zich ook
op nationaal en internationaal gebied. Ze betoont zich een bevlogen
bedenker van nieuwe concepten die aansluiten op de huidige
beleveniscultuur, waarin bezoekers steeds vaker ook deelnemers en
makers zijn.
Ondernemerschap
De commissie vindt dat ZIMIHC getuigt van een gezonde
bedrijfsvoering. Het streven naar een aandeel van 65 procent eigen
inkomsten op de begroting is lovenswaardig en haalbaar. Voor een
deel schuilt de kracht van dit ondernemerschap in de
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onafhankelijkheid en flexibiliteit van de afzonderlijke theaters met elk
hun eigen zakelijk directeur. De commissie vindt de constructie dat
amateurgezelschappen zelf tickets afnemen positief, en de zakelijke
verhuur waarbij een deel bestaat uit sponsoring aan het theater ook.
De commissie beveelt overigens wel aan om de zakelijke verhuur voor
de afzonderlijke locaties ook gesplitst in de begroting op te voeren.
Het feit dat een organisatie na ruim 25 jaar nog zo innovatief en
proactief kan zijn op het gebied van sponsoring, oogst waardering,
evenals het gegeven dat de organisatie oog heeft voor haar eigen
zwakheden: deze expliciet benoemt en evalueert in de aanvraag.
Onderscheidendheid
ZIMIHC is uitgegroeid tot de grote broer van alle partijen die op het
gebied van amateurkunst en stedelijke instellingen ten behoeve van
cultuurparticipatie in Utrecht een rol spelen. De organisatie is daarin
een sympathieke en coöperatieve speler gebleken, en een bekende
initiatiefnemer als het gaat om kennisuitwisseling op het gebied van
amateurkunst in Nederland.
De commissie is vol lof over de aanvraag van ZIMIHC, maar heeft
gezien de krapte in het cultuurbudget geen ruimte voor een ophoging
ten opzichte van het huidige bedrag. Het subsidiebedrag valt ten
opzichte van het huidige bedrag iets hoger uit. Deze verhoging dient
ter reparatie van wegvallende gelden uit het Wijk Actie Plan. De
commissie adviseert de gevraagde subsidie nagenoeg volledig toe te
kennen.
Conclusie: subsidiabel met prioriteit

Vacature Controller
ZIMIHC is voor ondersteuning van dit werk op zoek naar een part-time
controller 8- 12 uur per week (en hoofd financiën). De controller is
verantwoordelijk voor het juist en tijdig opleveren van rapportages
zoals financiële kwartaalrapportages, jaarrekeningen, begrotingen en
meerjarenprognoses. Specifieke succesfactor in deze functie is de
digitalisering van de administratievoering. De functie vraagt enige
flexibiliteit ten aanzien van de inzet. Drukke periodes vragen om een
inzet van 1 à 2 dagen per week, terwijl in rustige periodes een inzet
van 1 dag per week voldoende is.
Kijk voor de volledige vacature op onze website
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Vrijwilligerscentrale Utrecht biedt:
Zoek je een nieuw bestuurslid voor jouw stichting en heb je al jouw
(vrienden van) vrienden al gevraagd? Op zoek naar vers bloed? Maak
dan een organisatieaccount aan en start met werven via de
Vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Met een account
kun je ook actief zoeken in het vrijwilligersaanbod (vrijwilligers die
een profiel aan hebben gemaakt op onze site).
Wij denken graag met je mee, bijvoorbeeld over hoe je je vacature zo
aantrekkelijk mogelijk maakt. Neem contact op met een van onze
adviseurs via 030 – 231 2289 of info@vcutrecht.nl.
Gratis workshop: Communicatie – maandag 6 juni
Vraag en aanbod verhandelen met gesloten beurs: Beursvloer
Utrecht- 8 juni

De Utrechtse Uitdaging: ook jij kan er wat aan
hebben!
De ‘Uitdaging’ is een bedrijvennetwerk wat stichtingen en
verenigingen ondersteunt met het realiseren van matches in de vorm
van bijvoorbeeld meubels, spullen, kennis, extra handen, creativiteit of
geld. De Utrechtse Uitdaging slaat bruggen tussen het
maatschappelijke veld en het bedrijfsleven. Het team van de
Uitdaging legt voorstellen voor matches voor aan een speciale
Matchgroep van bedrijven en organisaties. Zeker ook wat voor jou!
Kijk voor meer informatie op de website.
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ZIMIHC doet mee aan iktoon met Bombarie
Kunst- en cultuursector bundelt krachten voor eerste
amateurkunstmaand
Juni staat in het teken van kunst van iedereen. Voor het eerst wordt
Nederland een maand lang het podium van alle amateurkunstenaars
onder de noemer ‘iktoon’. Iedereen die creatief actief is in zijn vrije tijd
kan dat nu laten zien. Van rapdichten, zingen in koren en vloggen tot
stand-up comedy en beeldhouwen. ZIMIHC is partner van het iktooninitiatief met Festival Bombarie van 23-26 juni in de Jaarbeurs in
Utrecht als grote afsluiting van de campagne. Kijk voor meer
informatie op de website.

Bo!nk Theater “Zusjelief” en Bunnik Fair 11 juni
De cast van “Zusjelief”, bestaande uit negen talentvolle gedreven
acteurs, is compleet. Deze muzikale productie is geïnspireerd op de
film "My Sisters Keeper" en het boek "De tweede dochter" van Jodi
Picoult. De voorstellingen worden muzikaal begeleid door een live
combo, piano, cello en percussie! Achter de schermen wordt hard
gewerkt om vanaf oktober 2017 de voorstellingen aan het publiek te
tonen.
BO!NK Theater staat op 11 juni op de Bunnik Fair. De leerlingen van
de BO!NK Theaterschool, die het AT ZIMIHC festival hebben
geopend, treden op, de stichting heeft een informatiekraam en
theatertent waarin diverse dynamische acts worden getoond.
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A Lazy Sunday Afternoon
Zondag 5 juni
13.00 uur - 17.00 uur
Toegang: Gratis
Aanstaande zondag is de aftrap van een nieuw A Lazy Sunday
Afternoon seizoen in Park Lepelenburg! Leg je kleedje vast klaar en
kom zondag naar het Park! Het programma is inmiddels bekend:
13:00 – 13:40 Tim Kerssies & Tjitse Vogel
13:50 – 14:35 The Brand New Bags
15:45 – 15:15 Benjamin Parks
15:30 – 16:10 Between The Jars
16:20 – 17:00 Peter Piek
Dit jaar zijn er ook vier edities in Park Castellum! Kijk voor alle
informatie en data op onze website, de website van Podium Hoge
Woerd en houd onze Facebookpagina in de gaten!

De Korte Lontjes Show - Stut
De laatste kans om de Korte Lontjes Show te zien! Op 9 juni staat
Stut theater voor de laatste keer op de planken met deze bijzondere
voorstelling.
Ouders staan langs de lijn te schreeuwen alsof zij de coach zijn.
Mensen dringen voor bij de kassa en doen net alsof ze het zelf niet
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doorhebben. Vrouwen dragen midden in de zomer lange mouwen om
blauwe plekken te verbergen. Zijn we tegenwoordig echt zo licht
ontvlambaar? Meer info en reserveren op onze website.

Doe mee met de iktoon video contest
Kun jij goed dansen, zingen of theater maken? Of heb jij een ander
bijzonder talent? Dan maak jij kans op een podiumplek op zondag 26
juni op Festival Bombarie! Upload jouw video via YouTube en meld je
aan via de speciale website.Vanaf 3 juni kan er worden gestemd.

Jeugdcultuurfonds- Books4life
Koop een boek en help het Jeugdcultuurfonds Utrecht
Hoe dat kan? Op de Kromme Nieuwegracht 46 in Utrecht zit
Books4life en zij hebben dit jaar besloten om een groot deel van de
opbrengst uit de verkoop van hun mooie tweedehands boeken aan
het Jeugdcultuurfonds te schenken. Tijdens Festival Bombarie wordt
op zaterdag 25 juni een cheque overhandigd van de opbrengst van
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het eerste half jaar. Dus als je voor die tijd nog even bij hen langs gaat
om je vakantieboeken uit te zoeken!

Midsummer - Stemlokaal Utrecht
Beste zangers en bezoekers van het Stemlokaal Utrecht!
Op 12 juni gaan we dit seizoen afsluiten met een een special over de
zomer... Neem dit wat luchtig op - aangezien de lente en de zomer
zich ook niet laten temmen. Maar: wil je komen zingen of luisteren op
12 juni van 15.00u tot 17.00u bij ZIMIHC Theater Wittevrouwen aan
de Bouwstraat 55 in Utrecht, dan ben je van harte welkom!
Inschrijven kan nog, maar we zitten bijna vol (1 of 2 optredens kunnen
we nog kwijt). Inschrijven via onze site. Bezoekers vinden meer
informatie via de website. Het wordt weer een mooie, zomerse editie,
op naar het komende seizoen...
Namens team Stemlokaal Utrecht en ZIMIHC theater Wittevrouwen
Cécile van den Boogaard
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KEES zoekt vrijwilligers voor Festival
Bombarie!
Kom van 23 t/m 26 juni stampij maken op Festival Bombarie in de
Jaarbeurs van Utrecht! KEES verzorgt de vrijwilligerscoördinatie van
dit gloednieuwe festival voor de amateurkunst. Ontdek, ontmoet en
doe mee! Of je nou van dansen, schilderen of didgeridoo-spelen
houdt: alle kunstvormen zijn op dit festival vertegenwoordigd! Als
vrijwilliger loods je deelnemers naar masterclasses en wandel je
backstage rond tussen artiesten als New Cool Collective en Kenny B.
Doe je mee? Kijk voor meer info en om je aan te melden op de
website.

La Couleur Royale: Charli Green Bigband
Hou je van jazzmuziek en van lekker eten? Dan is La Couleur Royale
echt iets voor jou!
De Charli Green Bigband zorgt ervoor dat je niet stil kunt blijven zitten.
Toffe muziek. En tussendoor een niet te versmaden diner, verzorgd
door Resto VanHarte.
Kom ook 10 juni en laat je verrassen! Charli Green zet de theaterzaal
van ZIMIHC theater Stefanus op zijn kop. Meer info en reserveren via
www.zimihc.nl/stefanus. Nieuwsbrieflezers krijgen met de code
10juniNieuwsbrief het tweede kaartje gratis! Je betaalt dan €15,- per
ticket ipv €30,-

12-4-2017 10:28

Zimihc - Nieuwsbrief

10 van 14

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/3F150B824A6...

Oproep zesde ZON festival
Zondag 11 september organiseert ZIMIHC met verschillende partners
al weer het zesde ZON festival in en om het Vorstelijk complex.
ZON is een festival voor en door wijkbewoners. Van circa 13.00 tot
19.00 uur willen we een zeer gevarieerd programma neerzetten met
optredens door artiesten uit de wijken Zuilen en Ondiep.
Voor dit komende ZON Festival zoeken we weer (nieuwe) artiesten en
vrijwilligers
Voor meer informatie lees hier verder

Begin de Dag met een Lach
Dinsdag van 09.00 uur - 09.30 uur
Iedere dinsdagochten een half uurtje 'Lachen om niks'
Wat levert dat op? Je wordt er vrolijk van, je ontspant, het is gezond,
je maakt je minder zorgen, je slaapt beter, je voelt je verbonden en de
dag lacht je toe!
Voor wie? Voor iedereen die: meer lol wil in zijn leven en het lef heeft
buiten zijn of haar comfortzone te stappen.
Waar en wanneer: Op dinsdag van 09.00 - 09.30 uur bij ZIMIHC
theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55, Utrecht
Bijdrage: € 3,-- of wat het je meer waard is.
Begeleiding: Annette Polman. Ervaren hypnotherapeut, lifecoach,
kunstenaar, bedrijfskundige.
Meer info: zie website
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At ZIMIHC 2016
Wat krijg je als je 6 theatergroepen, 55 spelers en auto’s vol met decor
en aankleding bij elkaar zet?
Jawel, het Amateur Theater festival 2016.
Voor de derde keer op een rij organiseerde ZIMIHC Het Amateur
Theater Festival. Theateropleidingen BO!NK (theatermakers van de
toekomst) opende de dag met een dynamische
bewegingstheaterscene over de 7 zonden. Deelnemende groepen
waren: Toneelgroep Zuilen, Liz, Rood, Volle Zaal Producties,
Maarssen ’32 en Curtains – Up. De grote winnaar was LIZ, Utrechts
Ensemble voor Muziektheater. Zij wonnen de Hoofdprijs (€ 500) en
de Gezelschapsprijs (€ 250). De winnaar van de aanmoedigingsprijs
is Maarssen ’32 geworden wat natuurlijk geweldig is zeker voor een
groep die langer bestaat dan alle andere groepen bij elkaar.
Voor een uitgebreider (foto) verslag lees hier verder
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Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Danau Toba Night
Zaterdag 4 juni
18.00 - 24.00 uur
€18,50
Taiko Drum festival
Zondag 5 juni
11.00 - 16.00 uur
€13,30
De Korte Lontjes Show
Stut theater
Donderdag 9 juni
20.00 uur
€5,-/ €7,50
La Couleur Royale
Met de Charli Green Bigband
Vrijdag 10 juni
18.00- 23.30 uur
€15,- (inclusief diner)
Leeuwenhart gaat vreemd
Barbershop
Zondag 11 juni
20.00 uur
€13,50 (vvk)
Afghaanse dichters bijeenkomst
Zaterdag 25 juni
In het Farsi
17.00 - 23.00 uur
gratis
Talentenmarkt New Dutch Connections
Dinsdag 28 juni
19.00-22.00 uur
gratis

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
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Zondag 5 juni 2016
Slotconcert Muziek in de wijk
Aanvang: 16:00 uur
Toegang: Gratis
Donderdag 9 juni 2016
Opening expositie Albert Hennipman
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: Gratis
Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016
Musicalos - Once upon a time
Aanvang: beide dagen: 14:00 uur
Toegang: € 15,Vrijdag 17 juni
Workshop & concert “Tardes de Guitarras”
Aanvang: 16:00 uur
toegangsprijzen: zie site
Zaterdag 18 juni 2016
Edu Vox - The Jazz Box
Aanvang: 1e concert 17:00 uur 2e concert 20:00 uur
Toegang: vv €10,- / aan de kassa €12,50
Zondag 19 juni
Musicalschool Zuilen
Aanvang: 16:45 uur
Toegang: € 6,Zaterdag 25 juni
Danschool Mizou
Aanvang: 1e voorstelling 15:30 uur 2e voorstelling 19:00 uur
Toegang: € 10,Zondag 26 juni
PM - Dance
Aanvang: 15:00 uur
Toegang: € 7,50
Zaterdag 2 juli
Leerlingen Festival
Aanvang: 14:00 uur tot 18:00 uur.
Toegang: gratis

Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
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Vrijdag 03 en zaterdag 04 juni 2016
JongStut - 3, 2, 1 .............IK KOM
Aanvang beide dagen om 20.00 uur
Toegang: € 7,50 -CJP/65+/U-pas € 5,00
Zaterdag 11 juni 2016
WOW-EFFECT - INBETWEEN - a modern fairytale
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 10,-Zondag 12 juni 2016
Stemlokaal Utrecht - Midsummer
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: Zangers € 10,--/Bezoekers € 5,-Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2016
Solon Toneelverenging - Het bos van de dode liefjes
Aanvang: beide dagen 20.00 uur
Toegang: € 11,-Zaterdag 25 en zondag 26 juni 2016
Theatergroep SNEU - Don Juan
Aanvang: zaterdag 20.00 uur - zondag 15.00 uur
Toegang: € 10,--

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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