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ZIMIHC sessies met Florian Wolff & Yank
Elke tweede donderdag van de maand zijn de ZIMIHC sessies op de
Bouwstraat te vinden. Geniet van livemuziek in een intieme en
informele sfeer. De ZIMIHC sessies zijn hét trapveldje voor
ambitieuze artiesten. Alle optredens zijn gratis. Op deze avond kan je
Florian Wolff en Yank bewonderen in onze foyer.
Florian Wolff wil de wereld twee dingen nalaten: een enorme
catalogus vol mooie liedjes en... niets. Want ondanks zijn niet geringe
schoenmaat streeft Florian naar een zo klein mogelijke voetafdruk.
Met The Nature Of Things zet hij daarmee alvast een stap in de
goede richting, want de liedjes op de plaat klinken zo warm dat je de
kachel de komende winter zeker twee graden lager kan zetten.

Rosé en eierkoeken
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Rosé en eierkoeken – BROOD EN SPELEN
Datum: Zondag 15 12 november 2017
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 8,--/€ 5,50 kinderen tot 12 jaar
Rosé en eierkoeken is een verhaal dat zich afspeelt in de
sprookjeswereld die we allemaal kennen. Vuile wolven, nette meisjes
met schone kniekousen en gemene stiefmoeders. Maar toch is alles
anders. Een spannende familievoorstelling vol verbeeldingskracht,
met kleine verrassingen en dikke knipogen. Aansluitend is er voor
kinderen een workshop met de spelers waarin je je eigen
sprookjesfiguren tot leven kan roepen.

Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
ZIMIHC sessies presenteert Florian Wolf en Yank
Donderdag 09-11-2017
Springtide Utrecht - Springtide, Rocks & Roses
Vrijdag 10-11-2017
ZIMIHC IMPROviseert – Derbie
Zaterdag 11-11-2017
Rosé en Eierkoeken – Brood en Spelen
Zondag 12-11-2017

Festival of Older People
Op 17 en 18 oktober was een festival in Zuilen met als concept
“Ouderen bestaan niet”. Hoe zou de maatschappij ingericht zijn als
dat verschil tussen leeftijden niet bestaat. Het festival behelsde een
congres met geleerde grijze en minder grijze koppen en een festival
met idem artiesten. Wij hosten het festival en dachten mee over de
inhoud omdat ZIMIHC actief is in het programma Age Friendly
Cultural Cities. Het waren inspirerende en sfeervolle dagen met als
hoogtepunt het optreden van Freek de Jong, of de speech van Hedy
d ‘Ancona, of nee, dat was de ZIMIHC band.
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ZIMIHC Cultuurcafé
Het Cultuurcafé in Zuilen draait nu ruim een maand. Met wisselend
succes. De loop komt er op die avonden dat we ons podium open
stellen voor die iets wil programmeren. Zo opende Het Cultuurcafé
eenmalig zijn deuren voor het Kleinkunstcafé. Gastheer Ivo
Nieuwenhuis ontving lokale kleinkunstenaars die eigen en bestaand
werk presenteerden. Het idee kwam van Sara Veldhoen die voor haar
programma “M/V met ballen” nog een try-out plek zocht. Op de
avonden zonder programmering is het nog stilletjes. Daarom zijn wij
nog steeds op zoek naar programmeurs, mensen met ideeën voor
een leuke avond en bar medewerkers.
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Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Cultuurcafé: ZIHMIC sessies Zuilen
Met op 2 november: Terence, Jellaso en Inkorn Controversy.
donderdag 2 november 2017
19:30-23:00
Gratis
Jan van Beers
Nog steeds op zoek naar een acteur.
vrijdag 3 november 2017
20:00
€ 15 / 20
Cultuurcafé: Schrijverssalon
Schrijf en deel het verhaal dat in je hoofd rondzwerft.
vrijdag 3 november 2017
19:30
€5
Jan van Beers
Nog steeds opzoek naar een acteur.
Zaterdag 4 november 2017
20:00
€ 15 / 20
Enkele Reis
Schoolvoorstelling over (dé)- radicalisring
dinsdag 14 november 2017
13:00-14.00
€ 1,00
Cultuurcafé: Comedy Workshop
Proefles stand-up comedy
vrijdag 17 november 2017
17:00-23:00
Gratis
De Ondiepse kanaries
Een muzikale reis door de tijd van 1940 tot nu.
zaterdag 18 november 2017
15:00 en 20:00
€ 7,50
Accordeon vereniging Apollo
Ditmaal samen met het Shantykoor Windstilte
zondag 19 november 2017
14.00
€ 10,00
Nachtclub
Samen dansen met Dansen in Zuilen.
zaterdag 25 november 2017
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20:00-23:00
Gratis
Moves Allround
Dynamisch dansoptreden van keurtroepen van Touchée
zaterdag 2 december 2017
middag/avond
€ 13.50 excl

Batavia Madrigal Singers komen naar Utrecht
Batavia Madrigal Singers (BMS) is één van de beste vocale
ensembles van Indonesië. Het is het enige Indonesische koor dat met
succes heel veel prijzen in de wacht wist te slepen tijdens diverse
Europese koorcompetities.Het koor is opgericht in 1996 en bestaat uit
zangers uit Jakarta. De zangers hebben elk een zeer diverse
achtergrond en zijn van verschillende leeftijden.
Ze zingen zowel klassiek als meer modern werk en ook traditioneel
Indonesisch repertoire. Het koor komt naar Utrecht in het kader van
het programma "Utrecht zingt", een programma van ZIMIHC om de
koormuziek in Utrecht te ondersteunen en te promoten. Lees meer..

Expositie Anne Engelen
13 okt 2017 t/m 27 nov 2017
Tijdens de herfstmaanden exposeert Anne Engelen Bij de Steef! Anne
is afgestudeerd als grafisch ontwerper op de HKU.
Tijdens haar studie heeft ze veel geëxperimenteerd met verschillende
materialen en technieken. 'Vaak is mijn proces het eindresultaat. Ik
vind het interessant om van te voren niet te weten wat er precies uit
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gaat komen. Wat ik zo leuk vind aan deze processen is dat er
imperfecties ontstaan, wat ieder werk weer uniek maakt. In bijna al
mijn werk haal ik inspiratie uit de natuur. Ook al is het voor een ander
ogenschijnlijk niet erg bijzonder, de details en de vormen van
bijvoorbeeld een simpel blad inspireren mij al snel. Het vertelt een
verhaal over de uniekheid en de schoonheid van de organische
vormen'. Kijk voor meer informatie op de website.

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Stefanus Appeltaart concert
In vuur en vlam met Schumann’s pianokwintet
Woensdag 1 november
Vanaf 10.10 - 12.00 uur
vrijwillige bijdrage
Resto VanHarte diners
Woensdag 1, 8, 15, 22, 29 november
18.00 – 20.00 uur
Mee eten: € 7,Lunchpauze concert met Bikavar
Muziek uit Oost Europa
Locatie: Bij de Steef!/ Braziliedreef 2
Vrijdag 3 november
13.00 - 14.00 uur
Vrij entree
Ecstatic Dance LIVE met Soulgate Collective
Vrij dansen voor volwassenen
Vrijdag 3 november
19.00 - 22.00 uur
€ 20,Vooraf eten vanaf 17.00 uur: € 12,50
Harmonieorkesten Aurora en De Bazuin
Najaarsconcert
Zaterdag 4 november
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20.00 - 22.00 uur
€ 6,50 , kinderen: € 3,50
Batavia Madrigal Singers
Top koor uit Indonesie
Woensdag 8 november
20.15 - 22.15 uur
€ 10,- ex servicekosten
Mee eten om 18.00 uur: € 7,Youngin verbindt
Jongeren Event, 14 +
Zaterdag 11 november
16.00 - 21.00 uur
Vrij entree
Expositie Anne Engelen
Bladeren als inspriratiebron
Locatie: Bij de Steef!/ Braziliedreef 2
13 oktober t/m 27 november
Werkdagen 9.00 - 14.00 uur
Rommelmarkt
Zaterdag 25 november
10.00 – 14.00 uur
Vrij entree
Stut Theater Dichtbij
“Sjeekspier voor dummies”
Zondag 26 november
13.00 uur lunch
15.00 uur Voorstelling
€ 5,Stefanus Appeltaart concert
Wachten op de nacht
Dinsdag 28 november
Vanaf 10.10 – 12.00 uur
Vrijwillig bijdrage

Utrecht zingt: voorronde NKF 17 februari 2018
Het Nederlands Koor Festival (NKF) viert zijn 25 jarig bestaan! Dit
feest begint met 12 provinciale NKF korenfestivals waarvan op 17
februari de editie in Utrecht plaats vindt in ZIMIHC theater Stefanus.
Meedoen staat centraal en het winnen van de eretitel en de trofee
voor “Beste Koor van Utrecht” kan de slagroom op de taart kan
worden. Het winnende koor wordt bovendien toegelaten tot de
Landelijke NKF Finale 2018. Aanmelden kan op de website van het
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Nederlands Koorfestival.

Utrecht zingt Holland House Europa Cantat
27 juli - 5 augustus 2018
Tijdens het Europese zangers festival Europa Cantat wat komende
zomer in Tallinn (Estland) plaatst vindt organiseert ZIMIHC een
Holland House: een plek in het festival waar alles wat Nederland en in
het bijzonder Utrecht te bieden heeft op het gebied van koor muziek.
We deden dit eerder in 2015 in Pécs. Ga jij naar dit festival? Wil je
helpen in het Holland House of bijdragen aan het programma met
optreden of presentatie? Stuur dan een email naar Ruben.

Jeugdcultuurfonds in Veenendaal en Baarn
Op woensdag 4 oktober was de officiële lancering van het
Jeugdcultuurfonds in de gemeente Veenendaal en op donderdag 12
oktober de lancering van het Jeugdcultuurfonds & Jeugdsportfonds in
de gemeente Baarn. Het gaat goed! Er zijn inmiddels 20 aangesloten
gemeenten in de provincie Utrecht, nog 6 te gaan. Zo kunnen we met
z'n allen meer kinderen en jongeren bereiken in armoede en kunnen
nog meer kinderen en jongeren meedoen aan cultuurbeoefening!
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Vrijwilligerscentrale Utrecht
9 november: Vrijwillige inzet goed geregeld.
Vrijwilligers zijn belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat zij hun tijd
willen (blijven) steken in je organisatie? Het goed regelen van zaken
voor vrijwilligers is dé basisvoorwaarde voor het laten slagen van de
inzet van vrijwilligers.
14 november: Intervisie samen reflecteren en leren
In intervisie kun je met medevrijwilligers in vertrouwen spreken over
de problemen en knelpunten die je in jouw organisatie ervaart. Door
vanuit een ander perspectief te kijken, ontdek je nieuwe inzichten en
mogelijke alternatieve oplossingen.
16 november: Webinar hoe storytelling je fondsenwervende
campagne versterkt
Een goed verhaal kan mensen in beweging zetten, aansporen,
emotioneren, verbinden en gedrag beïnvloeden. Tineke Hoogeboom
vertelt in dit webinar over de rol van storytelling in een van de recente
succesvolle acties van World Animal Protection.
21 november: Training draaiboek en locatiemanagement
De training ‘Draaiboek en locatiemanagement’ is perfect voor jou als
je meer wilt weten over de productiekant van een festival. De training
vertelt zoveel belangrijks, dat de informatie is verspreid over twee
avonden: één avond staat in het teken van locatiemanagement en de
tweede avond gaat over draaiboeken.
Let op: deze training wordt gegeven door KEES en kost 40 euro excl
BTW.
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Nieuws Stut Theater
Stut Theater is een waanzinnige samenwerking aangegaan met het
Nederlands Kamerkoor en het Insomina Ensemble. Het resultaat is
een hedendaags requiem over het hiernamaals. Waarheen leidt de
weg? vertelt de levensverhalen van zes bewoners van Utrechtse
buurten. Ieder met een andere (geloofs)overtuiging. Ieder met een
andere achtergrond. Ieder met een ander levenspad. Hoe geven zij
hun leven vorm, en gaan ze om met de eindigheid daarvan? Te zien
op 5 november om 15.00 uur in TivoliVredenburg.

Veel BO!NK Theater in het vooruitzicht!
Na de herfstvakantie draait BO!NK Theater weer op volle toeren! Het
Theaterkoor is al bezig met drie nummers voor de eindoptreden, 17
juni 2018! Daarnaast bereiden zij zich voor op een speciaal
kerstoptreden tijdens de kerstmarkt in Slot Zeist. De BO!NK
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Theaterschoolleerlingen van Opleidingsjaar 4 zijn ook aanwezig bij de
kerstmarkt en zijn hard aan de slag met hun eerste officiële opdracht!
Lees hier meer!
De cast van “Zusjelief” heeft de eerste akte al doorlopen. De productie
beleeft zijn première op 12 mei 2018 in ZIMIHC Zuilen (andere
speeldata: 18, 19 en 20 mei). Meer informatie op onze website en
Facebook.

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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