Zimihc - Nieuwsbrief

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/8DBB89D909...

Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie.

De ZIMIHC zomer komt er weer aan!
Ik Toon
Workshops van VC Utrecht
Utrechtblaast & Utrechtzingt
Utrecht Centraal: op naar 900 jaar Utrecht
Nieuws van Jeugdcultuurfonds Utrecht
Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Word programmeur bij ZIMIHC
AT ZIMIHC amateurtheaterfestival
Agenda ZIMIHC theater Stefanus
LEF Utrecht – Homo Ludens
Lunchpauzeconcert Bij de Steef!
Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
2e Live (Semi) Acoustic Music on a Sunday Afternoon
[vul hier titel in] - Concordia Crescamus

De ZIMIHC zomer komt er weer aan!
Ook deze zomer is er door ZIMIHC weer van alles te beleven in
Utrecht. De indoor programmering is weliswaar rustiger vanaf eind
juni, maar op diverse locaties zijn er tal van activiteiten deze zomer:
• De Lazy Sunday Afternoons gaan weer beginnen. 12 edities dit jaar,
verspreid over Park Lepelenburg, Park Castellum/podium De Hoge
Woerd en het Tolsteegplantsoen. Van 11 juni tot en met 24 september.
• Speciaal programma tijdens de Culturele Zondag Utrecht Centraal
op het Hamburgpleintje voor het Utrechts Archief op 5 juni. Dit
programma is alvast een aanloop naar Utrecht 2022, als onze stad
900 jaar stadsrechten heeft!
• Van 30 juni tot 10 juli organiseren wij het Eurochoir met jonge
talenten uit heel Europa. Het koor is speciaal samengesteld en
ontwikkelt in die periode een uniek programma dat daarna
vanzelfsprekend ook wordt gepresenteerd.
• WASBE International Symphonic Wind Band Festival & Fringe
als onderdeel van the WASBE International Conference 2017 in
Utrecht 18 - 22 Juli.
De ZIMIHC zomer van 2017: voor kunst in je leven!
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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.

Workshops van VC Utrecht
Nieuwe workshops plaatsen we direct online, hou voor het meest
actuele overzicht dus vooral de website in de gaten.
Bedrijfsvoering 5 mei 09.30 uur
Tips en principes voor een gezonde financiële huishouding voor je
bewonersinitiatief.
Inspiratielunch: haal meer uit de vacaturebank 11 mei 12.00 uur
Onze vacaturebank wordt ruim 100 keer per dag bekeken door
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potentiële vrijwilligers. Hoe zorg je ervoor dat die reageren op joúw
vacature?
Crowdfunding 11 mei 19.00 uur
Voor wie met een initiatief Utrecht nog socialer, veiliger en of leuker
wil maken en crowdfunding als financieringsvorm overweegt
Motiveren kun je leren: coachingstechnieken 17 mei 20.00 uur
Coachen betekent niet ‘zorg en verantwoordelijkheid overnemen’,
maar juist begeleiden, motiveren en prikkelen!

Utrechtblaast & Utrechtzingt
Utrechtblaast: International Symphonic Wind Band Festival &
Fringe
Het WASBE International Symphonic Wind Band Festival laat Utrecht
deze zomer een week lang bruisen van de symfonische blaasmuziek.
Van zaterdag 15 t/m zondag 23 juli geeft de crème de la crème uit de
internationale muziekwereld haar visitekaartje af met concerten in
TivoliVredenburg en diverse gratis optredens in de Utrechtse
openlucht en kerken. Kijk voor meer info op de website.
Utrechtzingt: EuroChoir2017
De eerste 10 dagen van juli komen 50 talentvolle zangers tussen de
18-30 jaar vanuit heel Europa naar Utrecht om samen een week lang
een koor te vormen. Onder leiding van dirigenten Maria van
Nieukerken (NL) en Lorenzo Donati (I) werken zij aan een afwisselend
repertoire en geven ze twee optredens in Utrecht. Kijk voor meer info
op de website.
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Utrecht Centraal: op naar 900 jaar Utrecht
Op zondag 5 juni viert Utrecht een Culturele Zondag met als thema
muziek. In 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten
kreeg. ZIMIHC presenteert in aanloop naar deze verjaardag op
zondag 5 juni een gratis toegankelijk programma op het plein bij het
Utrechts Archief met muziek, zang, workshops en nog veel meer. Kijk
voor meer info op onze website.

Nieuws van Jeugdcultuurfonds Utrecht
The Floor is Yours en Bevrijdingsfestival Utrecht.
Het is ons op zondag 2 april gelukt! Ontzettend veel kinderen hebben
samen genoten van de eerste dancebattle van The Floor is Yours in
ZIMIHC Theater Stefanus. U in de Wijk Overvecht kwam langs en
maakte een leuke reportage over het breakdance spektakel. Kijk het
hier terug. The Floor is Yours komt ook op bevrijdingsfestival, waar
breakdance leraar Raymond den Uijl breakdance workshops geeft op
het kinderterrein. Ons doel is om meer kinderen de kans te geven om
te dansen. Alle kinderen kunnen meedoen!

24-07-17 13:05

Zimihc - Nieuwsbrief

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/8DBB89D909...

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Dodenherdenking
donderdag 4 mei 2017
20:30 uur
gratis
Bevrijdingsbal
vrijdag 5 mei 2017
15:00 uur
gratis
S.A.M.S.
dinsdag 9 en woensdag 10 mei 2017
20:00 uur
€7,50
Writersblock
zondag 7 mei 2017
19:30 uur
gratis
AT ZIMIHC
zaterdag 13 mei 2017
14:30 uur
€10,- / €15,MusicaLOS met "Hemeltje Lief"
zaterdag 20 mei 2017
20:00 uur
€15,MusicaLOS met "Hemeltje Lief"
zondag 21 mei 2017
14:00 en 20:00 uur
€15,Filmdiner met ‘Terug naar Morgen’
17:00 uur
€ 29,50
Talent Entertainment met "Fame"
vrijdag 26 mei 2017
20:00 uur
€18,50 / €15,Club Dab
zaterdag 27 mei 2017
0:00 uur
Gratis
Romeo en Julia
maandag 29 mei 2017
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19:00 uur
€10,Dansstudio Amber
zondag 4 juni 2017
15:30 uur
€10,-

Word programmeur bij ZIMIHC
Loop jij rond met ideeën over een eigen maandelijks programma? Dat
kan je verwezenlijken in het Cultuurcafé van ZIMIHC theater Zuilen!
10 september opent het ZIMIHC Cultuurcafé op onze locatie in Zuilen.
Het café is geopend op donderdag t/m zaterdag tussen 17:00 en
23:00 uur. Wij stellen ons foyer podium ter beschikking aan mensen
die daar maandelijks iets, in café-setting, willen programmeren. Denk
daarbij aan livemuziekavonden (De ZIMIHC Sessies), een Pub-quiz of
Schrijverscafé. Staat jouw idee er niet tussen? Neem dan contact met
ons op voor de mogelijkheden.
Bel of mail naar cultuurcafe@zimihc.nl of bel 030-2762527

AT ZIMIHC amateurtheaterfestival
Op 13 mei is het weer zo ver, het jaarlijkse festival AT ZIMIHC vindt
dan voor de 4e keer op rij plaatsvinden. Negen theatergroepen laten
zich van hun beste kant zien in de zaal en drie groepen treden op
rond de bar in de foyer. De optredens in de Foyer zijn nieuw dit jaar
en dit onderdeel willen we als het een succes is verder uitbreiden.
Naast de strijd om de verschillende prijzen is het doel van het festival
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om theatermakers uit de regio met elkaar in contact te brengen en
inspiratie te laten op doen uit elkaars werk.
Kijk voor het programma op onze website.

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner – eet mee in ZIMIHC theater Stefanus
iedere woensdag, 3, 10, 17, 24 mei
18.00 uur
€7,Ocean Film Tour Vol. 4
zondag 7 mei
19.30 – 22.45 uur
€15,UCK eindshow
woensdag 10 mei
16.00 – 17.00 uur
gratis
Lunchpauzeconcert Bij de Steef! – Theije Visser
vrijdag 12 mei
13.00 – 14.00 uur
gratis
LEF Utrecht – Homo Ludens
vrijdag 12 mei, 20.00 uur
zondag 14 mei, 14.00 uur en 20.00 uur
€ 11,50
Artikel 1 Midden Nederland – Uitgaan voor iedereen?
dinsdag 16 mei
10.30 – 14.00 uur
gratis, aanmelden verplicht via www.zimihc.nl/stefanus
Stefanus Appeltaartconcert – Het eeuwige moment
donderdag 18 mei
10.10 – 12.00 uur
vrijwillige bijdrage na afloop
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UCK Musicalkids & Musicalklas jongeren – Alice! in Wonderland
zaterdag 20 mei
13.30 – 14.45 uur
€5,Zingen in ZIMIHC met vluchtelingen
zondag 21 mei
14.00 – 16.00 uur
gratis
Latin Fair
vrijdag 26 mei
10.00 – 21.00 uur
€10,Pamoja Cultureel Evenement
zaterdag 27 mei
17.00 – 22.00 uur
€5,Stut theater dichtbij - Homo Ludens
zondag 28 mei
13.00 uur (lunch), 15.00 uur (voorstelling)
incl. lunch: €7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00)
excl. lunch €5,- (U-pas, CJP, 65+: €3,50)

LEF Utrecht – Homo Ludens
De Utrechtse toneelgroep LEF maakt jaarlijks een voorstelling, maar
dit jaar verliep dat anders dan ooit daarvoor. Een speler besloot
namelijk uit het leven te stappen. Samen kozen de spelers en
theatermaakster Marieke ervoor om de voorstelling die gemaakt zou
worden toch door te laten gaan. Deze treurige gebeurtenis had
ontzettend veel impact op het maakproces en gaf een nieuwe lading
aan het thema ‘de spelende mens’.
We zijn deze voorstelling begonnen met zeven.
Nu zijn we met zes.
Wij blijven spelen,
voor en door jou.
Meer informatie en kaartverkoop: zie website
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Lunchpauzeconcert Bij de Steef!
Zin in een intense culinaire én muzikale lunchbreak kom dan op 12
mei van 13.00 tot 14.00 uur naar Bij de Steef!
Met zijn akoestische gitaar en zachte heldere stem verzorgt Theije
Visser deze keer het maandelijks Lunchpauzeconcert Bij de Steef!
Theije is geboren tussen de heuvels en de rivier, heeft het land rond
gereisd, over de wereld gezworven, en is uiteindelijk geland in het
centrum van Nederland. Utrecht. Niet zo gek dus dat
levenservaringen en ontmoetingen zich weerspiegelen in zijn eerlijke
en gevoelige folk-muziek.
De kokjes maken het uiteraard weer mogelijk dat niet alleen je
muzikale maar ook je fysieke honger op een heerlijke en eerlijke
manier gestild wordt.

Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
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[vul hier titel in] - Concordia Crescamus
zaterdag 13 mei 2017
17.30 - 18.30 uur
€15,STERK WATER - Een absurde komedie door UHSK
woensdag 17 - 19 mei
20.00 - 21.30 uur
€8,2e Live (Semi) Acoustic Music on a Sunday Afternoon
zondag 28 mei
15.00 - 18.00 uur
€15,-

2e Live (Semi) Acoustic Music on a Sunday
Afternoon
Op zondagmiddag 28 mei 2017 is er wederom een Live (semi)
acoustic theaterconcert van Project INNOVATION feat. Jane Talany en
Simone Hiariej. Een Muzikaal project dat flink aan de weg timmert met
een nieuw innovatief concept. Zij hebben al een tal van succesvolle
optredens gegeven,waaronder een uitverkocht huis in ZIMIHC theater
Wittevrouwen. Voel en beleef de muzikale reis van PROJECT
INNOVATION!
Naar aanleiding van het verzoek bij het 1e evenement kan er voor een
eenvoudige rijsttafel gezorgd worden na afloop van het optreden.
Hiervoor kan men reserveren via m.haverkamp@zimihc.nl
Graag je naam en het aantal personen doorgeven. Deze maaltijd gaat
alleen door wanneer zich minimaal 30 personen aangemeld hebben.
De kosten van de maaltijd bedragen €11,50 per persoon en worden
ter plekke afgerekend. Reserveren is verplicht.

[vul hier titel in] - Concordia Crescamus
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Zaterdag 13 mei 2017
Aanvang: 17.30 uur
Toegang: € 15,Ter ere van het 22ste lustrum van Concordia Crescamus spelen wij
voor jullie [Vul hier titel in]. En wij dat zijn dan wij, Malou, Maxime en
Frédérique. En jullie dat zijn dan jullie, het publiek, die allemaal een
kaartje gaan kopen. [Vul hier titel in] gaat over drie vrouwen, drie
karakters en één voorwaarde: geen seks. Dat is natuurlijk vragen om
moeilijkheden.
Wil je deze magische voorstelling met eigen ogen aanschouwen? Kijk
dan op de website voor meer informatie en koop gelijk je tickets!

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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