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Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Cultuurcafé: ZIHMIC sessies Zuilen
Het podium voor singer- songwriters en alles wat daar op lijkt
donderdag 5 oktober 2017
19.30-23.00 uur
gratis
Cultuurcafé; “Over Zuilen Gesproken”
Over Zuilenaren en Zuilenezen
vrijdag 6 oktober
20.00 uur
gratis
NK Blazers solisten
Op zoek naar Talenten
zaterdag 7 oktober 2017
10.00 - 19.30 uur
€ 5,Cultuurcafé: Muziekschool Backstage
Muziektheaterproductie over Zij die niet lekker in haar vel zit
zaterdag 7 oktober 2017
10.00-23.00 uur
gratis
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Cultuurcafé: Popquiz
Welke hoes hoort bij welk liedje en andere vragen
donderdag 12 oktober 2017
20.00 uur
gratis
Curtains-Up
Muziektheaterproductie over "Zij die niet lekker in haar vel zit”
vrijdag 13 oktober 2017
20.00 uur
€15,- / €20,Cultuurcafé: De Schrijverssalon
Schrijf en deel het verhaal dat in je hoofd rondzwerft
vrijdag 13 oktober 2017
19.30 uur
€ 5,Cultuurcafé: Muziek en dansen
Lekker ongedwongen dansen.
zaterdag 14 oktober 2017
16.00 uur
gratis
Festival of Older People
Festival & Congres over het bestaan van ouderen
dinsdag 17 oktober 2017
16.00 uur
€ 10,Festival of Older People
Festival & Congres over het bestaan van ouderen
woensdag 18 oktober 2017
16.00 uur
€ 10,Pluribal
Creative College studenten met Italiaanse collegae
vrijdag 20 oktober 2017
20.00 uur
€ 5,Studievereniging V.U.G.S.
tudenten en docenten nemen elkaar de maat
Di. 24 en wo. 25 oktober 2017
20.00 uur
€ 5,-
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Ouderen bestaan niet. Met o.a. Hedy d'Ancona, Freek de Jonge,
Boris van der Ham, René ten Bos, Anja Machielse
Hoe wordt de maatschappij ingericht als we dat verschil niet meer
maken? Het congres waarin de ervaring spreekt.
Het festival waarop te beleven is hoe dynamische “ouderen” zijn.
Het Filmfestival met klassiekers, feelgood movies, en documentaires
van filmmakers van (inter-)nationale en lokale afkomst. De expositie
met monumentaal werk van o.a. Peter Klashorst, Aad Veldhoen,
Mireille Buldeo Rai, Martijn Crowe.
Het festival kost €10,- Voor het congres hangt de prijs af of je als
professional in de business zit.

Voortgang in Zuilen
Onze foyer is deze zomer heringericht en doet vanaf nu dienst als
ZIMIHC Cultuur café op donderdag, vrijdag en zaterdag. Tussen
17.00 en 23.00 uur kan je hier een drankje drinken. Op veel van deze
avonden hebben we ook een cultuur programma op het foyerpodium
(zie agenda). Het ZIMIHC cultuurcafé werd geopend tijdens de
zevende editie van het ZON fesival waarvan een mooi fotoverslag
staat op onze website.
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Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto van Harte diners
Woensdag 4, 11, 18, 25 oktober
18.00 – 20.00 uur
€ 7,Lunchpauze concert Bij de Steef!
The Roseland Quartet
Vrijdag 6 oktober
13.00-14.00 uur
gratis
Ecstatic Dance LIVE
Vrij dansen voor volwassenen
Vrijdag 6 oktober
19.00 - 22.00 uur
€ 20,Stefanus Appeltaart Concert
All you need is Mozart
Maandag 9 oktober
10.10 - 12.00 uur
Vrijwillige bijdrage
Diwali Celebration
Zondag 15 oktober
12.00-18.00uur
Gratis
Mini NBK
Generale Nederlands Brassband Kampioenschap
Zaterdag 21 oktober
Aanvang: 19.00 uur
€ 5,Rommelmarkt
Zondag 22 oktober
10.00 – 14.00 uur
Gratis
Stut Theater Dichtbij
Zeventien - Het Zuidelijk toneel
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Zondag 29 oktober
13.00 uur lunch
15.00 uur Voorstelling
€ 5,Pop-ups Bij de Steef!
Sieraden van Gerda Bouwman
Lampen van Hendrik van der Heijden
Vesten van Greet van Schoonhoven
Werkdagen 9.00-14.00uur
t/m 30 oktober

Iedere maand een gratis akoestisch optreden
Het culturele lunchcafé Bij de Steef! staat garant voor een goed
cultureel programma. Naast doorlopende exposities en bijzondere
items in de pop-up programmeert de Wervelingen maandelijks een
semi-akoestisch optreden tijdens je lunch!
The Roseland Quartet speelt aanstekelijke semi-akoestische vintage
jazz. Het repertoire bestaat uit bekende standards uit the American
songbook en favorieten uit het repertoire van inspirator Django
Reinhardt. Deze mix van swingende gypsy jazz, zwoele bossa’s en
bluesy ballads uitgevoerd door een mooie blend van elektrische en
akoestische instrumenten zorgt al snel voor een gezellige en
gemoedelijke, vrolijke sfeer.

Nieuw seizoen Stefanus Appeltaart Concerten
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Maandag 9 oktober start een nieuwe serie maandelijkse
Appeltaartconcerten met 'All you need is Mozart'. Kom luisteren naar
zijn beroemde ‘Hoornkwintet in Es’ en het vitale ‘Fluitkwartet in D’.
Naast deze werken hoort u de doordringende klanken van het
‘Abendkonzert’ van Hindemith en een ‘Gymnopédie’ van Satie. Met
Ellen Vergunst, dwarsfluit en Miek Laforce, hoorn.
De introductie wordt verzorgd door studenten van het conservatorium.
De artistieke leiding is in handen van altviolist Michiel Holtrop.

Energieke klezmer, gypsy en fórro
Datum: zondag 08 oktober 2017
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: € 11,Het seizoen is weer begonnen! De serie ZIMIHC op ZONDAG wordt
geopend met energieke klezmer, gypsy & forro!’ - The Balcony
Players (girlduo), een internationale band, die energieke gipsy &
klezmer muziek en originele composities speelt. Composities
geïnspireerd op reizen en die ze de afgelopen 5 jaar hebben
gemaakt, door de Balkan, de VS , Israel, India en Brazilië! De balcony
girls zijn de violiste Moniek de Leeuw & de accordeoniste Ilse
Roskam. Ze tourden ook als duo rond & komen in Utrecht spelen met
een special guest. Let op: afwijkende aanvangstijd - 16.00 uur.
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NIEUW - ZIMIHC sessies: Popronde Edities
Datum: donderdag 12 oktober 2017
Aanvang: 19.00 uur - 23.00 uur
Toegang: gratis
Op de Bouwstraat in Wittevrouwen doen we dit jaar mee met de
Popronde, het grootste gratis reizende muziekfestival van Nederland
met veel opkomende talenten.
Vanvond kan je The Visual en Bjarke Ramsing bewonderen in onze
foyer tijdens de aller eerste ZIMIHC Sessie. Volgende sessie is op
donderdag 09 november 2017 met als gasten Florian Wolff enYank.
Lees meer

A Lazy Sunday Afternoon
Met veel plezier kijken wij terug op een succesvolle zomer vol Lazy
Sunday Afternoons. Deze zomer waren er 12 edities van A Lazy
Sunday Afternoon. Je kon ons vinden in Park Castellum/ Podium
Hoge Woerd, Muziektent de Klanksteen op het Tolsteegplantsoen én
volgens traditie in Park Lepelenburg. We hadden ook nog eens
ontzettend geluk met het weer: alle edities waren mooi!
Voor alle edities was er een mooie line up samengesteld, waardoor
een groot aantal Utrechtse artiesten hun muziek konden laten horen.
Kijk op onze Facebookpagina voor alle foto's.
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Jeugdcultuurfonds Utrecht- The Floor is Yours
Je kunt je weer inschrijven voor The Floor is Yours!
Woensdag 11 oktober start opnieuw een serie van tien lessen met
danscoach Raymond den Uijl bij het UCK. De lessen zijn een
uitstekende manier om kennis te maken met urban dans. De kosten
voor de hele serie danslessen bedraagt 25 euro. Als ouders de lessen
niet kunnen betalen, wordt het lesgeld betaald door het
Jeugdcultuurfonds. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich
opgeven. Schrijf je snel in via onze website!

BO!NK Theater, nooit uitgespeeld!
Voor BO!NK Theater is het theaterseizoen in volle gang! Op dinsdag
26 september was de proefles van het Theaterkoor. Een grote groep
geïnteresseerden en er is nog ruimte voor mannen! De Theatercursus
“De vloer op” heeft de derde les al afgerond en de toekomst belooft
nu al heel wat! BO!NK Theaterschool is niet meer te stoppen! Op de
donderdagen en vrijdagen vertonen de jonge leerlingen de beste
theatrale versie van zichzelf.
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Daarnaast is de cast van “Zusjelief” iedere zaterdag aan het
repeteren. De productie beleeft zijn première op 12 mei 2018 in
ZIMIHC Zuilen. Andere data zijn 18, 19 en 20 mei.
Lees meer op de website en op Facebook.

Stut- Theater Dichtbij
Elke laatste zondag van de maand organiseren Stut Theater en Resto
vanHarte het leuke middagprogramma Theater Dichtbij in ZIMIHC
theater Stefanus. Om 13.00 uur kun je er heerlijk lunchen, om 14.00
uur is er een voorprogramma en om 15.00 uur een bijzondere
theatervoorstelling.
Op zondag 29 oktober speelt de voorstelling Zeventien door zeven
jonge moslima’s, op de drempel van meisje naar vrouw. Verdwaald
tussen verschillende culturen gaan ze op zoek naar de film die hun
eigen leven het dichtst benadert, van Bollywood tot 13 Reasons Why.
Toegang incl. lunch is €7,50. Graag reserveren via reserveren@stut.nl
of 030 2311801.
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Aanbod Vrijwilligerscentrale Utrecht
Denktank voor vrijwilligersuitdagingen
Vrijwilligers en initiatiefnemers die een probleem willen oplossen en
daarvoor de kennis, het netwerk en/of de suggesties van mede
vrijwilligers kunnen gebruiken. Ook welkom als je graag meedenkt met
vrijwilligersorganisaties!
De kracht van social media
Hoe zorg je voor tweerichtingsverkeer in plaats van alleen te zenden?
En welk social media kanaal (of kanalen) is het meest geschikt voor
jouw doel?
Donateurs en vrienden werven
Veel stichtingen en verenigingen hebben behoefte aan extra financiële
middelen om hun plannen waar te kunnen maken. Een van de
mogelijkheden is te onderzoeken of het werven van vrienden of
donateurs kansrijk is.
Coördinatoren training
Als je vrijwilligers coördineert hebt je geen hiërarchische positie en
toch wordt er van jou verwacht dat je hen op een effectieve manier
begeleid en aanstuurt. Dit dilemma staat centraal in deze training. We
oefenen met gesprekstechnieken en het begeleiden van vrijwilligers.

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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