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Maestro in Zuilen
Drie amateur-maestro’s kregen de gelegenheid om het Zuilens
Fanfare Orkest te dirigeren. Met slechts een kleine voorbereiding
waren Miranda Spies, Wim van Scharenburg en Peter Macco dapper
genoeg om het stokje over te nemen van vaste dirigent André
Vulperhorst. Voor het publiek was het ook een bijzondere ervaring. Zij
mochten tijdens het concert rondom het orkest zitten. Na de
optredens stemden de orkestleden wie er met de eerste prijs naar
huis ging. Die eer ging naar Miranda Spies, die daarop de toegift
mocht dirigeren. Aan het eind van het concert konden de aanwezigen
tips en reacties achterlaten, zodat dit experiment de komende tijd
verder uitgebouwd kan worden.
Wat ons betreft was het een groot succes en voor herhaling vatbaar!
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Masterclass voor deelnemers van BO!NK
Masterclass voor de deelnemers van BO!NK Theateropleiding 2
Vrijdag 22 april heeft opleidingsjaar 2 een masterclass van
acteur/regisseur Stijn Westenend gehad. Vol passie en enthousiasme
vertelde hij over zijn carrière, bekend van de “Pietje Belfilms en
Kruimeltje”, en beantwoordde hij de vragen van de leerlingen. Op de
vloer werden zij tevens gecoacht en hebben zij veel bruikbare tips
ontvangen voor hun voorstelling “7”, die op 2 juli in ZIMIHC Theater
Wittevrouwen wordt gepresenteerd. Ook mogen de jongeren het AT
ZIMIHC festival op 21 mei openen. Daarnaast zitten Opleidingsjaar 1
en 2 samen in de zaal om met een kritisch oog te kijken naar de zes
deelnemende groepen.

Vrijwilligerscentrale Utrecht biedt
17 mei: Divers Talent Werkt: selecteren van nieuwe vrijwilligers
25 mei: Kooktechnieken voor vrijwilligers

26 mei: Creatief recyclen
1 juni: Beursvloer Utrecht.
Tijdens dit jaarlijkse evenement proberen Utrechtse bedrijven, zzp'ers,
gemeente, serviceclubs, scholen, vrijwilligersorganisaties en
maatschappelijke organisaties in één middag zoveel mogelijk
maatschappelijke matches te maken. Winst voor iedereen! Meer info
en aanmelden kan via de website.
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Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Unspoken
Live drama
Vrijdag 6 mei
18.00 uur
gratis
Banff Mountain Filmfestival
Dinsdag 10 mei
19.30 - 23.00 uur
€12
Rosa Ensemble
Akasha, A Brief Theatre Of Everything (try-outs)
Vrijdag 20 & zaterdag 21 mei
20.30 uur
Stefanus Appeltaartconcert
Viva Vivaldi
Dinsdag 24 mei
10.00 - 12.00 uur
gratis
New Dutch Connections
De ToekomstAcademie - Filmpremière
Dinsdag 24 mei
19.30 - 22.00 uur
gratis
Eet mee met Resto VanHarte
Leer je landgenoten kennen
Woensdag 25 mei
17.30 (inloop), 18.00 (diner)
€4 - €7
Benefietconcert voor de vluchtelingen uit Syrië en Irak in
Zuidoost Turkije
Vrijdag 27 mei
19.00 uur (inloop)
€25
Nepalese band
Speelt eigen nummers
Zaterdag 28 mei
gratis
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Expositie fotografiecursus Ziris
Zaterdag 28 mei
16.00 - 17.30 uur
gratis
Stut theater dichtbij
HKU talenten – BERM en GEZIchteN
Zondag 29 mei
13.00 uur (lunch), 15.00 uur (voorstelling)
€5 - €7

Een bijzonder concert in ZIMIHC theater
Stefanus
Vrijdag 27 mei 19.00 uur (inloop), 19.30 uur concert, €25
Iedereen zag in augustus 2014 het huiveringwekkende drama op de
berg Shengal waarop duizenden weerloze Yezidi’s, opgejaagd door
IS, hun toevlucht zochten. Kort daarop startte IS een grootscheepse
aanval op de dorpen rond Kobanî en de stad zelf. De gevolgen waren
ingrijpend: honderden dode mensen, de stad lag in puin en duizenden
mensen vluchtten naar Turkije.
De meeste vluchtelingen worden nu in de regio opgevangen, onder
meer in Zuidoost Turkije. Met het geld dat we verdienen met dit
benefietconcert kunnen we een bijdrage leveren aan een
menswaardiger bestaan voor de vluchtelingen daar.
Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Hurmet in
samenwerking met de Unie van Zuidoost Anatolische Gemeenten
(GABB) en ZIMIHC theater Stefanus.

Expositie fotografiecursus Ziris
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Zaterdag 28 mei, 16.00 - 17.30 uur

Utrechtse fotografen exposeren!
Verschillende fotografische disciplines zoals conceptuele autonome
fotografie, straatfotografie, natuurfotografie, architectuurfotografie en
portretfotografie.
In het kader van de eindpresentatie van de cursussenreeks
‘Fotografische Kunst’

Ich Glaube Das Ist Das Leben
11, 12 en 13 mei
Aanvang: 19.00
Ich Glaube, Das Ist Das Leben is een licht absurdistisch stuk over
verlangen, ambitie,identiteit, het leven en alles dat daar verder niets
mee van doenheeft. De jonge, ambitieuze Andrew Ridgeley wil de
wereld in, op zoek naar zingeving voor het leven, maar komt niet
verder dan zijn voortuin: de legendarische Crossroads, waar een
stokoude Robert Johnson nog altijd wacht op de komst van de duivel
die hem groot zal maken. Bijzondere karakters ontmoeten elkaar,
vreemde situaties ontvouwen zich.
Kaarten te koop: UHSK Kamer (Drift 21 kamer 1.06)
Meer info: dramacommissie@uhsk.nl
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INBETWEEN - a modern fairytale
11 juni 2016
Tickets: €10,00
After their tragic death, Romeo and Juliet wake up in Inbetween,
together with five other Shakespearian sinners. In this surreal place
each of them has to prove their hearts to be pure, in order to deserve
a place in Heaven. There’s not enough room for everyone, though…
While they await their fate in this world of deception and manipulation,
people’s love and trust is put to the test immensely.
Inbetween will please true Shakespeare lovers as well as complete
Shakespeare novices. Inbetween, written by Tanya de Kruijff and
directed by Ruud Mol, proudly debuted at the finals of the amateur
theater festival ‘The Play of Nijmegen’.
Tickets via de website
Meer info vindt u hier

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Dodenherdenking
Woensdag 4 mei
Aanvang: 19:30 Brandweerkazerne
Toegang: gratis
Informatie: ZIMIHC
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Bevrijdingsbal
Donderdag 5 mei
Aanvang: 14:30
Toegang: gratis
Informatie: ZIMIHC
MFSU - Zeikstad
Dinsdag 10 mei
Aanvang: 20:00
Toegang: Besloten
Informatie: ZIMIHC
MFSU - Zeikstad
Woensdag 11 mei
Aanvang: 20:00
Toegang: Besloten
Informatie: ZIMIHC
Theater Zonder Grens
Vrijdag 13 mei
Aanvang: 20:10
Toegang: € 8,50 voorverkoop (excl. reserveringskosten)
Normaal € 12:50
Tickets: ZIMIHC
AT ZIMIHC
Zaterdag 21 mei
Aanvang: 14:45
Toegang: € 10,- per blok (excl. reserveringskosten) € 15,- Passe –
partout (excl. reserveringskosten)
Tickets: ZIMIHC
Jubileumconcert APOLLO 70 jaar
Zondag 22 mei
Aanvang: 14:00
Toegang: kaarten@apolloutrecht.nl
Informatie: ZIMIHC
MusicaLOS
Vrijdag 27 mei t/m zondag 29 mei
Aanvang: 20:00
Toegang: http://www.musicalos.nl/bestelformulier
Informatie: ZIMIHC
The Indiana Moonlight Collective
Maandag 30 mei
Aanvang: 19:00
Toegang: € 10,- voorverkoop (excl. reserveringskosten)
aan de balie € 12,50
Tickets: ZIMIHC
The Indiana Moonlight Collective
Dinsdag 31 mei
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Aanvang: 19:00
Toegang: € 10,- voorverkoop (excl. reserveringskosten)
aan de balie € 12,50
Tickets: ZIMIHC

Theater Zonder Grens
We nemen u mee op avontuur naar het koninkrijk van koningin Faiza.
In haar wereld lijken haat en liefde vaak hetzelfde. De dagen herhalen
zich, koningin Faiza verveelt zich. Dan besluit zij een spel te
organiseren, een hilarisch spel dat haar burgers, het land en het
koningschap belachelijk zal maken en de verhoudingen op scherp zal
stellen. Dit leidt tot verassende taferelen.
Werkelijkheid en fantasie worden in dit blijspel tegenover elkaar
gezet. Doordat het stuk gepresenteerd wordt in een fantasievorm blijft
een krachtige toon behouden, waardoor het voor een breed publiek
toegankelijk is.
Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op onze website.

Amateurtheater Festival AT ZIMIHC 2016
21 mei 2016
Toegang: €10,- per blok (3 voorstellingen), €15,- Passe Partout (alle
voorstellingen)
AT ZIMIHC, hét Utrechtse festival voor amateurtheatergezelschappen
beleefd dit jaar zijn 3e editie. Zes amateurtheatergezelschappen
hebben een plek weten te bemachtigen bij AT ZIMIHC. Elk gezelschap
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krijgt de mogelijkheid een stuk van een half uur te spelen. De zes
gezelschappen zijn verdeeld over twee speelblokken bestaande uit
drie voorstellingen. Na elke voorstelling vindt er in de foyer een kort
nagesprek plaats, ingeleid door een muzikale reactie op de
voorstelling door Freek Zwanenberg.
Kijk voor het programma en de kaartverkoop op onze website.

Festival Bombarie: koop nu je tickets met
korting
Festival Bombarie, van 23 - 26 juni in de Jaarbeurs geeft jou de kans
je talent te delen. Vrijdag 24 juni staat in het teken van young talent en
dans, zaterdag 25 juni in het teken van blaasmuziek en zondag 26 in
het teken van zingen. Volg masterclasses en workshops van
bekende Nederlandse artiesten en pak zelf het podium! Bekijk het
programma online en koop nu je tickets met korting via de website.

A Lazy Sunday Afternoon
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5 juni - 18 september
13.00 uur - 17.00 uur
Toegang: Gratis
Op 5 juni is de aftrap van een nieuw A Lazy Sunday Afternoon
seizoen in Park Lepelenburg. Dit jaar presenteert ZIMIHC ook vier
edities van A Lazy Sunday Afternoon op uitnodiging van Castellum /
Podium Hoge Woerd in de binnentuin van Castellum. Verwacht op
deze minifestivals muzikale optredens van divers pluimage, een
heerlijke gelegenheid voor jong en oud om met een kleedje in het
park neer te strijken.
De programmering wordt binnenkort bekend gemaakt. Wil je op de
hoogte blijven? Kijk dan voor alle informatie en data op onze website,
de website van Podium Hoge Woerd en houd onze Facebookpagina
in de gaten!

Utrechtblaast: ECWO & fringe
20, 21, 22 mei - diverse locaties in Utrecht
In Utrecht vindt dit jaar het Europees Harmonie Kampioenschap
(ECWO) plaats. Acht orkesten uit heel Europa strijden om de titel van
beste harmonie orkest van Europa. Dè kans om toporkesten te zien
die elk een gevarieerd concertprogramma van een uur brengen.
ZIMIHC zorgt voor de muziek op straat met uiteenlopende
blaasmuziekorkesten in de parken en op het water. Kijk voor meer
informatie op www.utrechtblaast.nl of op www.knmo.nl.
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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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