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Agenda ZIMIHC theater Stefanus
La Couleur Royale – jazz & fingerfood
Gezocht: Muzikanten, bands en kunstenaars voor Bob Marley
Tribute
Bo!nk- Nieuwe productie en Stadspodium
Vrijwilligerscentrale Utrecht
Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
Wij zijn op zoek naar …….
Juwelen Oma – 6+ voorstelling
Agenda Utrecht Zingt November
Utrecht Blaast
Spotlight van de maand
Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Koninklijke Rederijkerskamer speelt ‘De Vrek’!
Schrijfcafé Writersblock

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Rommelmarkt
Zondag 6 november
10.00 - 14.00 uur
Gratis
La Couleur Royale – jazz & fingerfood
donderdag 10 november
19.00 uur – 22.00 uur
€8,50 inclusief fingerfood, reserveren via de website
LIZ muziektheater speelt SPAMALOT
Woensdag 9 november t/m zondag 13 november
20.00 uur
€20,00
Orkest van Utrecht - De beste dirigent van Utrecht!
Zaterdag 19 november
20.15 uur
€15,00
Lustrumconcert Stem des Volks
Zondag 20 november
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15.00 uur
€10,00
Zaterdag 26 november
COC songfestival
20.00 - 23.00 uur (zaal open 19.00 uur)
€16,00 (excl. Fee)
Stut theater Dichtbij
Here comes the queen
zondag 27 november
13.00 uur lunch, 15.00 uur voorstelling
incl. lunch: €7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00), excl. lunch: €5,00 (U-pas,
CJP, 65+: €3,50)
Stefanus Appeltaartconcert – Levenslust
woensdag 30 november
10.00 – 12.00 uur
vrijwillige bijdrage na afloop

La Couleur Royale – jazz & fingerfood
Een intieme jazzavond in de Binnenplaats van ons theater.
Jazzcombo Three & One speelt nieuwe en oude, bekende en minder
bekende jazznummers. De speciale gaste van vanavond is Marloes
van Reijzen. Marloes is een multi-talent uit Utrecht en zingt onder
andere in de musical Jeans. Met haar stralende voorkomen en
fantastische stem maakt ze deze avond tot een succes!
Naast lekkere drankjes is er volop fingerfood te koop bij de bar. Neem
je vrienden mee! Meer info en kaartverkoop zie onze website.
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Gezocht: Muzikanten, bands en kunstenaars
voor Bob Marley Tribute
Gezocht: Muzikanten, bands en kunstenaars voor Bob Marley Tribute
Omdat the King of Reggae nog voortleeft bij velen presenteert
ZIMIHC theater Stefanus op zaterdag 1o december een Bob Marley
Tribute. Muzikanten, artiesten, bandjes en andere creatievelingen die
op deze avond een ode aan Bob Marley willen brengen kunnen zich
melden bij Jorin Abels: tribute@zimihc.nl of 06 28 49 13 57.
Ken je artiesten, bands, acts of stands die een mooie toevoeging zijn
aan deze tribute avond? Laat het dan ook weten aan Jorin!

Bo!nk- Nieuwe productie en Stadspodium
De kaarten voor de voorstelling van "Ik ben Jill’’ zijn nu via deze link te
reserveren! De voorstelling is een nieuw jeugdtheaterstuk voor
kinderen vanaf 7 jaar, dat op 8 januari 2017 in ZIMIHC Theater
Wittevrouwen te zien zal zijn. De repetities voor de voorstelling, die
gaat over jezelf aanpassen en toch jezelf blijven, zijn op woensdag 26
oktober gestart.
Houd de BO!NK Theaterfacebookpagina in de gaten voor meer
updates.

Vrijwilligerscentrale Utrecht
Gezocht: Workshopleiders Kunst en Cultuur
Om een nog beter aanbod te creëren voor de vrijwilligers in de stad
Utrecht, is de Vrijwilligerscentrale Utrecht op zoek naar mensen die
hun kennis en ervaringen willen delen. Werk jij in de kunst- en
cultuursector met vrijwilligers en wil jij kijken of je het leuk vindt om
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voor een groep jouw kennis te delen? Neem dan contact op met
Mieke Bijl voor de mogelijkheden: mieke@vcutrecht.nl of 030- 231 22
89. Ervaring mag maar is niet nodig. Pak het podium!
Workshops
Ook dit najaar heeft de Vrijwilligercentrale weer diverse workshops
voor vrijwilligers. Bekijk het actuele aanbod en schrijf je gratis in!
Werk jij met vrijwilligers en heb je ergens een vraag over? Leg hem
ons gerust voor: mail naar info@vcutrecht.nl of bel 030-2312289.

Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
Juwelen Oma (6+)
Zondag 6 november
Van 15.00 - 15.45
Entree: € 9,-- volwassenen
€ 6,-- kind tot 12 jaar incl.workshop
Workshop Latijns Amerikaans zingen
Zondag 13 november
Van 10.00 - 17.00 uur
Kosten: €50,00
Stemlokaal Utrecht - Extra Editie en Special!
Zondag 20 november
Van 15:00 - 18:00 uur
Entree: € 5,00
HET DE EEN
Zondag 27 november
Van 15.00 - 15.45
Entree: €10,00

Wij zijn op zoek naar …….

4 van 9

12-4-2017 10:47

Zimihc - Nieuwsbrief

5 van 9

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/D2C87D26F9...

ZIMIHC theater Wittevrouwen is, als nieuwe locatie van Granny’s
Finest, op zoek naar op zijn minstens 12 Oma’s met brei ambitie.
Het gaat hierbij om een wekelijkse handwerkclub die 1,5 uur duurt en
waar ouderen uit de buurt bij elkaar komen om te handwerken. Bij
deze bijeenkomsten speelt gezelligheid en van elkaar leren een grote
rol. Het creëren van cohesie en kwaliteit staat hierbij voorop. De
‘Grannies’ nemen de handwerkpakketten mee naar huis en daar
kunnen zij in hun eigen tijd mee verder gaan. Geen tijdslimieten of iets
dergelijks, gewoon lekker bezig zijn met hun hobby. Als kers op de
taart: één groot kerstevenement voor alle ‘Grannies’ en meerdere
activiteiten buiten de wekelijkse clubs om.
Wanneer:
Datum is nog niet bekend maar het wordt in ieder geval een
maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur. Inschrijven kan via de
website.

Juwelen Oma – 6+ voorstelling
Datum: zondag 06 november 2016
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 9,-- volwassenen/€ 6,-- kind tot 12 jaar
Juwelen Oma - naar het boek: Oma Boef van David Walliams
Ben moet elke vrijdagavond bij zijn oma logeren. Saaier en
vervelender kun je het niet bedenken. ‘Moet het nu echt weer ‘?
vraagt hij elke week aan pap en mam. Op een dag vindt hij per
ongeluk op de keukenplank een pot vol met juwelen. Zijn oma blijkt
een beruchte juwelendief te zijn geweest.
Mime: Hoe beeldt je zonder attributen uit dat je gaat inbreken net als
Oma en Ben dat deden of hoe je samen in een scootmobiel door de
stad scheurt? Afsluitend kringgesprek. Je Opa en Oma zijn ooit jong
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geweest, wat vonden zij leuk toen ze zo oud waren als jij ? Als je het
niet weet, durf je het dan te vragen! Meer info? Kijk op de website.

Agenda Utrecht Zingt November
Donderdag 3 november
Workshop met Peter Dijkstra
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Entree: regulier € 34,50, studententarief € 19,50 (studentenkaart
meebrengen)
Meer info: website
11 t/m 13 november
Cross the Line, int. conference ECA/EC
Tijd: 9:30 - 20:00 uur
Entree: zie website
Zondag 13 november
Workshop Misa Criolla
Tijd: 10:00 - 17:00
Entree: € 50,00
Meer info: website
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Utrecht Blaast
Utrechtprijs NBK 2016 gaat naar Brassband Schoonhoven
Op 22 oktober 2016 werd voor de tweede keer de Utrechtprijs
uitgereikt tijdens het Nederlands Brassband Kampioenschap. Dit keer
ging de prijs naar Brassband Schoonhoven! Brassband Schoonhoven
vertegenwoordigd Nederland tijdens het European Brassband
Championship 2017 (EBBC2017) in Oostende.
EBBC Try-out Weekend
In het weekend van 22 en 23 april 2017 vindt het EBBC Try-out
weekend plaats! Met een optreden van de winnaar van het NBK en
nog veel meer! Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Spotlight van de maand
De Spotlight van de maand november is: Città della Musica!
Stichting Città della Musica organiseert muzikale evenementen in
Utrecht: van een grote meezing Matthaeus, een 4 mei herdenking,
een Sint Maartens concert of een workshop voor musici. Veel is vanuit
eigen initiatief maar je kunt hen ook benaderen als je iets
georganiseerd wilt hebben!
Wil jij meer aandacht voor je optredens of de kunst die je maakt?
Maak dan een spotlight op onze website en plaats gratis informatie
over jezelf, je optredens of een cursus of workshop.
Een spotlight aanmaken kan gratis op onze website!
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Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’ speelt ‘De Vrek’!
4 en 5 november
Vanaf: 20:00 uur
Entree: 15 euro, CJP/studenten 10 euro
Tickets: website
Schrijfcafé Writersblock
Zondag 6 november
18:30 tot 21:30 uur
Entree: € 2,50
Vrouwenkoor Furore / Meer dan ikzelf
26 en 27 november
20:30 tot 22:00 uur
Entree: € 7,50 (excl. reserveringskosten)
Tickets: website

Koninklijke Rederijkerskamer speelt ‘De Vrek’!
Datum:4 en 5 november
Aanvang: 20:00 uur
Kaarten: € 5,00, CJP/studenten €10 ,00
Tickets: Website
Rond tweehonderd vòòr Christus schreef de Romein Plautus zijn
komedie ‘Aulularia’, hetgeen letterlijk ‘De pot met goud’ betekent. Het
vinden van een pot met goud verandert de hoofdpersoon in een vrek,
die alleen nog maar bang is om zijn geld te verliezen.René Retèl
maakte een vlotte bewerking van het oude stuk, met weinig omhaal
van woorden en modern taalgebruik, maar met behoud van grappen
en grollen.Van Beers maakt weer een spetterende muzikale
voorstelling van de parabel over geld, die nog steeds actueel is.
Kijk voor meer informatie op onze website.
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Schrijfcafé Writersblock
Datum: 6 november
Aanvang: 18:30 uur
Entree: € 2,50
Op zondag 6 november is het in de foyer van het Zimihc theater
Zuilen weer tijd voor schrijverscafé Writersblock. Om 18.30 uur gaan
de deuren open, Om 19.00 uur begint het programma. Naast
optredens van Joz Knoop en Tim O'tentic is er een open podium en
wordt er een schrijfworkshop gegeven.
Kijk voor meer informatie op onze website!

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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