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ZIMIHC Ondernemingsplan 2017-2020 : "Van
cultureel trapveldje tot kunststadion"
Johan Cruijf begreep al heel lang wat sport kan betekenen in je leven
en wat het betekent voor de samenleving. Het beleven en beoefenen
van kunst heeft voor een groot deel soortgelijke effecten. Cruijf zorgde
dat er Cruijf Courts kwamen, ZIMIHC introduceerde de culturele
trapveldjes. Lees er meer over in ons nieuwe ondernemingsplan.
ZIMIHC stimuleert creativiteit in de samenleving. In ons
ondernemingsplan vind je onze missie, visie,doelstelling en onze
plannen voor 2017 - 2020. ZIMIHC. Voor kunst in je leven!
Je vindt ons ondermeningsplan op onze website!
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Vacature Cultureel Ondernemer
Voor ons ZIMIHC theater in Zuilen zijn wij op zoek naar een
Cultureel Ondernemer ( 28 - 32 uur).
De locatie ZIMIHC theater Zuilen is gehuisvest in het Vorstelijk
Complex, waarin intensief wordt samengewerkt met twee
partnerorganisaties, The Colour Kitchen en M’kaar. De cultureel
ondernemer ontwikkelt en organiseert een aantrekkelijke locatie in
samenwerking met de andere partijen op de locatie. In ZIMIHC
theater Zuilen is een cultureel aanbod, dat zich voortdurend ontwikkelt
en dat past binnen de kaders van ZIMIHC en inkomsten genereert
door activiteiten met een cultureel karakter. Samen met de andere
medewerkers van de locatie wordt een bruisende locatie vorm
gegeven.
Kijk voor de hele vacature op onze website.

BO!NK sluit zich aan bij Platform &
Jeugdcultuurfonds
BO!NK Theater sluit zich aan bij Platform Theater, hét nieuwe netwerk
van makers, docenten en instellingen die theater maken met en
doceren aan kinderen en jongeren. De verbinding met andere
theatermakers vergroot de theaterhorizon en het BO!NK
theaternetwerk. Naast de overtuiging dat het maken en spelen van
theater inspirerend is, vormt dit ook de BO!NK Theaterkinderen en
-volwassen.
BO!NK Theater sluit zich ook aan bij het Jeugdcultuurfonds. Kinderen,
ook uit gezinnen met een minimum inkomen, verdienen het lessen te
kunnen volgen op kunst- en cultuurgebied. Het Jeugdcultuurfonds
biedt de lesmogelijkheid voor een nieuwe aanwinst van de BO!NK
Theateropleidingen.
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Vrijwilligerscentrale Utrecht - Workshops
Workshops
Alle paaseieren gevonden? Ga dan nu even op zoek naar een
passende workshop voor vrijwilligers. Bekijk het scholingsaanbod op
onze website.
SAVE THE DATE
Woensdag 1 juni Beursvloer Utrecht
Beursvloer Utrecht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij op
één middag zoveel mogelijk maatschappelijke matches worden
gemaakt tussen de aanwezige bedrijven, zzp'ers, lokale overheden,
serviceclubs, scholen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke
organisaties. Het gaat niet om financiële middelen, maar juist om
matches tussen elkaars mogelijkheden: kennis, middelen, materialen,
mensen, etc. Met als resultaat: winst voor iedereen! Ook wat voor jou?
Zie onze website voor meer info.

Festival Bombarie
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! Kaartverkoop
start binnenkort, dus houd de website in de gaten.
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Belgische Brass kampioen in concert
Zondag 24 april
ZIMIHC theater Zuilen
Toegang €12,50
In aanloop naar de Europese Brassband Kampioenschappen in 2018
in Utrecht organiseert ZIMIHC verschillende activiteiten. Op zondag
24 april presenteert de nationale kampioen Brassband Buizingen uit
België een concert samen met Brassband Rijnmond uit Nederland. De
kans om op een middag 2 toppers te zien. Kijk voor meer info of meer
concerten op www.utrechtblaast.nl.

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner
Eet iedere woensdag mee in ZIMIHC theater Stefanus
6, 13, 20 april
18.00 uur
€7, reserveren via www.restovanharte.nl
Stefanus Appeltaartconcert - versmelten
vrijdag 1 april
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10.00 – 12.00 uur
gratis, vrijwillige bijdrage na afloop
International Ocean Film Tour
Zaterdag 9 april
19.30 uur
€15,50
La Couleur Royale
Nice Food & Jazz
Donderdag 14 april
19.00 – 22.30 uur
€25 inclusief diner en welkomstdrankje, reserveren via
www.zimihc.nl/stefanus
De Bazuin - Voorjaarsconcert
Zaterdag 16 april
19.30 – 22.30 uur
€7,-, kinderen t/m 12 jaar €3,50
Stefanus Appeltaartconcert
Liefdevolle liederen
19 april
10.00 – 12.00 uur
gratis, vrijwillige bijdrage na afloop
Stut theater
3,2,1.. IK KOM!
donderdag 21 april (try-out), vrijdag 22 april (première),
20.00 uur
€5,- (korting en try-out) €7,50 (première)
Stut theater dichtbij
3,2,1.. IK KOM!
Zondag 24 april
13.00 uur lunch, 15.00 uur voorstelling
incl. lunch: €7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00)
Toegang excl. lunch: €5,00 (U-pas, CJP, 65+: €3,50)

La Couleur Royale
14 april, 19.00 - 23.00 uur
Hou je van jazzmuziek? En van lekker eten? Dan is La Couleur
Royale echt iets voor jou!
Een avond vol jazzmuziek en lekker eten in dé jazzclub van
Overvecht. La Couleur Royale is de perfecte avond om eens samen
met je collega's, vrienden of familie te genieten van een heerlijk 3
gangendiner en goede jazzmuziek. Ook zonder deel te nemen aan
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het diner ben je van harte welkom om te luisteren naar de muziek. De
gastartiest op 14 april is trombonist Simon Pugsley. Het 3 gangendiner
wordt verzorgd door Resto van Harte. Elke editie staat er iets anders
lekkers op het menu!
Nieuwsgierig? Bestel nu je kaarten met €5 korting en betaal €20 voor
de hele avond via prstefanus@zimihc.nl, de kortingscode is
14aprilnieuws.
Meer info op onze website.

JongStut - 3,2,1... IK KOM!
Donderdag 21 april (try-out), vrijdag 22 april (première), 20.00
uur, €5,- (try-out en korting) €7,- (première)
Vandaag wil je dat rokje aan. Is het te kort? Je wiegt met je heupen.
Ga je te ver? Je kust wat en gaat verder. Wat vertel je wel? Waar zeg
je stop, waar ga je door. Hoe klinkt het, hoe moet het, maar vooral:
hoe wil jij het?
JongStut speelt 3 2 1... IK KOM! Een gedurfde en spraakmakende
voorstelling over sensualiteit, seksualiteit en vrouwelijkheid. Spelen
met het vrouw zijn, wanneer ben je sexy en wat is liefde nu echt?
Maar ook: waar zijn je grenzen? Kun je die voelen, durf je die te
voelen en sterker nog: durf je ze uit te spreken?
Meer info vind je op onze website. Kun je 21 en 22 april niet? Deze
voorstelling is ook op 24 april in ons theater te zien tijdens Theater
Dichtbij.
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Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Leeuwenhart gaat vreemd
Duoconcert met ZO! Gospel Choir olv Shirma Rouse & Berget Lewi
Zaterdag 2 april 2016
20:00 uur
Entreeprijs en tickets: Zie site Leeuwenhart
Danscentrum Utrecht - Parels
Zaterdag 9 april 14:00 uur en 16:00 uur
Zondag 10 april 16:00 uur
€ 8,50
Verenigd Utrechts symfonie orkest - Viva Italia!
Zaterdag 16 apil
20:00 uur
€ 12,50
Zuilens fanfare Corps - Experiment: Maestro in Zuilen!
Zondag 17 april
16:00 - 17:00 uur
Gratis; Beperkte kaarten via Fanfare
Masters of Brass: Robbert Vos & Brassband Amersfoort
Zaterdag 23 april
20:00 - 22:15 uur Concert
15.00 – 17.30 uur Workshop
Concert € 10 / Wokshop € 5 / workshop + Concert € 10
Brassband Buizingen & Brassband Rijnmond
Zondag 24 april
15:30 - 17:30 uur
€ 12,50 via internet
€ 15,00 aan de deur
Dodenherdenking
Woensdag 4 mei
19:30 - 21:30 uur
Na plechtigheid muziek in de foyer.
Bevrijdingsbal
Donderdag 5 mei
Middag en avondprogramma
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Toegan gratis

Experiment: Maestro in Zuilen!
Zondag 17 april 2016, 16.00 - 17.00 uur
Drie onervaren maestro’s uit Zuilen krijgen zondag 17 april bij het
Zuilens Fanfare Corps de kans om te ontdekken wat een dirigent
eigenlijk precies als hij voor een orkest staat?
Maestro was een populair TV programma op de televisie waar BN ‘ers
op de bok voor het orkest klommen om zo een inkijkje te geven in de
wereld van het orkest en de dirigent. Scherpe tongen in het
orkestwereldje fluisterden dat de muzikanten dermate professioneel
waren dat zij niet klakkeloos de “amateur” dirigenten volgde uit angst
dat de zaak in de soep zou lopen. Lees meer.....

Talent op de Vlucht
Zaterdag 5 en 12 maart speelde de voorstelling Op de Vlucht in
ZIMIHC theater Zuilen gespeeld door 10 Syrische vluchtelingen. Het
was een zeer indringende en aangrijpende gebeurtenis en we zijn
trots dat we deze voorstelling in Zuilen mogelijk gemaakt hebben.
Zelden zag ik een stuk waarbij de spelers de urgentie zo in hun spel
meedroegen. Hier stonden amateurs (2) en professionals (9) door
elkaar die allemaal de noodzaak uitdroegen van wat zij
speelden/vertelden/mimeden. Wat de voorstellingen in Zuilen nog
bijzonderder maakten was het feit dat er ook “collega” vluchtelingen in
de zaal zaten. Lees verder....
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Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
De Goede Dood
Toneelgroep Blik
Zaterdag 2 april
20.00 - 22.00 uur
Tickets: website
Stemlokaal Utrecht viert haar eerste verjaardag
Zondag 10 april
15.00 - 17.00 uur
Zangers € 10,00 & publiek € 5,00
Fluimfestival
Vrijdag 22 en zaterdag 23 april
10.00 uur - 22.30 uur
€ 12,-- één avond/€ 85,-- hele festival
Expositie Marli Jeurissen
30 maart - 25 mei
10:00 tot 16:00

Stemlokaal Utrecht viert jaar 1e verjaardag!
Zondag 10 april
15.00 - 17.00 uur
Toegang: € 5,00 (publiek) €10,00 (zangers)
Op zondag 10 april a.s. viert het Stemlokaal Utrecht haar eerste
verjaardag! Heb je zin om te komen zingen bij ons open podium, of wil
je genieten van een super gevarieerde programmering en prachtige
pianobegeleiding?
Kijk voor meer informatie op onze website of like je onze pagina op
Facebook. Graag tot 10 april!

6-4-2016 12:19

Zimihc - Nieuwsbrief

10 van 11

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/1750C7D765...

Fluimfestival
Vrijdag 22 en zaterdag 23 april, 10.00 uur- 22.30 uur
Kosten bijwonen volledig festival € 85,Kosten bijwonen één avond € 12,Tickets: via Fluimfest
De Legendariërs organiseren dit jaar het Fluimfestival bij ZIMIHC
theater Wittevrouwen.
Fluim is het enige festival in Utrecht voor geheel geïmproviseerde
theatervoorstellingen. Fluim biedt jaarlijks de beste longformvoorstellingen uit Nederland en België een podium om een breed
publiek te laten kennismaken met deze kunstvorm. Vier
longformgroepen brengen samen zes shows.
Kijk voor meer informatie op onze website en op de website van het
Fluimfestival!
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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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