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Win een Advies op Maat Traject
Veel culturele vrijwilligersorganisaties krijgen te maken met vragen
als: hoe werf ik nieuwe leden en verbind ik die duurzaam aan de
vereniging? Waar vind ik sponsoren? Hoe geef ik onze PR goed
vorm? De afgelopen vier haar hebben het Prins Bernhard
Cultuurfonds Utrecht en de provincie Utrecht het Advies op Maattraject ontwikkeld. Het Advies op Maat-traject biedt culturele
stichtingen en verenigingen uit de provincie Utrecht advies aan over
deze en andere organisatievraagstukken.
Vrijwilligersverenigingen in de culturele sector kunnen zich weer
aanmelden en kans maken op een Advies op Maat-traject met een
adviseur van de SESAM-academie. Net als bij de vorige editie maken
deelnemers ook dit jaar weer kans op een geldprijs! Er zijn 20
adviestrajecten te winnen.
Aanmelden kan nog tot 31 december! kijk voor meer informatie in de
folder.
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ZIMIHC wenst jou...
Wat wenst ZIMIHC je nu weer toe?
• Fijne feestdagen
• Een goed einde van het jaar
• Een frisse start in 2018
Maar vooral: Veel kunst in je leven.
Het ligt voor het oprapen, je ziet en hoort het overal en je kan er
enorm van genieten. Of je nou muziek maakt, danst, rapt, schildert,
tekent, schrijft of nog wat anders doet dat op kunst lijkt: Doe het, deel
het en maak jezelf en anderen gelukkig.
En als we je daarbij kunnen helpen: zoek ons op. Bel, mail, whatsapp
of kom langs. Dan maken we samen van 2018 een feestelijk jaar.
Dus: veel kunst gewenst in 2018!
Appie Alferink, directeur ZIMIHC

Expositie Wijgert-Jan van As
30 november t/m 26 januari.
'VOOR DE GIG'
Van 1 december 2017 tot 26 januari 2018 exposeert de Utrechtse
fotograaf Wijgert-Jan van As Bij de Steef.
'Voor de gig' bestaat uit een selectie foto’s die Wijgert-Jan
(fototrek.nu) maakte van diverse concerten op het Oerol festival en bij
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de Utrechtse podia Tivoli/Vredenburg, EKKO en in de dB’s Studio.
Veelal in opdracht van 3voor12/Utrecht.
Als freelance fotograaf combineert Wijgert-Jan zijn twee grootste
passies: genieten van livemuziek en het fotograferen van mensen in
actie. De expositie is te zien tijdens de openingstijden Bij de Steef: op
werkdagen van 9.00 – 14.00 uur.

Workshop Winterlichtjes maken
Een leuke workshop voor jong en oud. Maak van papier je eigen
lichtjeshouder!
Je licht is handgemaakt en dus uniek en heeft iets van het thema
'winter', bijvoorbeeld: sneeuwpoppen, Driekoningen, Kerst, sterren,
vuur en roodborstjes. Hoewel de lichten van (stevig) papier zijn,
kunnen ze jaren mee gaan. Ze zijn gefixeerd waardoor ze niet
afgeven. Een origineel (Kerst)cadeau of leuk om jezelf te schenken.
Met dit warme licht in huis kom je de winter wel door!
Tekendocente Anna Verhoeven geeft de workshop. Opgave ter
plekke. Kijk hier voor meer informatie.
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Niemandsland – Ensemble Mondrian
Datum: Zondag 10 december 2017
Aanvang: 14.00 uur – 16.00 uur
Toegang: € 10,00
Piet Mondriaan is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van
‘De Stijl’. Maar wie was hij? De muziektheatervoorstelling
‘Niemandsland’ gaat over de man achter de bekende schilder Piet
Mondriaan. Was hij de verlegen, charmante man die hij in de
overlevering werd? Waarom verwijderde hij zich steeds meer van zijn
omgeving? Wat maakte hem tot de vernieuwende kunstschilder die de
tand des tijds kon doorstaan. We nemen u mee en volgen zijn pad van
Amersfoort, naar Amsterdam en via Parijs naar New York.

Hakken in het Zand – Compromisloos Cabaret
Datum: Zaterdag 16 december 2017
Aanvang: 20.00 uur – 22.00 uur
Toegang: € 12,50
Hakken in het Zand is een cabaret try-outpodium voor (semi-)
professionele cabaretiers. Maandelijks krijgt u twee of drie
cabaretacts te zien waarbij de cabaretiers nieuwe hersenspinsels
testen voor hun avondvullende programma. Dit succesvolle concept
was drie jaar in Stadskasteel Oudaen te zien, maar nu in het
sfeervolle ZIMIHC Theater Wittevrouwen.
Afgelopen jaren hebben o.a. Theo Maassen, Wim Helsen, Peter
Pannekoek en Yentl en de Boer bij Hakken in het Zand gespeeld.
Zodra de line-ups bekend zijn, worden deze op de website vermeld.
Wilt u gaan genieten van een gevarieerde cabaretavond bestel dan
snel uw kaarten. De artiesten van deze avond zijn al bekend! Max
Birker, Max van den Burg en Anne en Lisa.
Verkoop kaarten ook mogelijk via deze website.
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Wie was de Winter?
Francien de Winter (1925-2009) leidde een teruggetrokken bestaan
op Zuilen, maar was als enige vrouwelijke politiebeambte een
bekende verschijning. Haar leven was onlosmakelijk verbonden met
de historie van Zuilen. Aan de hand van haar levensverhaal schetsen
het Zuilens Fanfare Corps samen met een zanger, een zangeres en
een vertelster in nieuwe liedjes en originele fanfaremuziek een beeld
van Zuilen in de twintigste eeuw. Wie was De Winter? is een ode aan
een markante vrouw met een hart voor de fanfare.Het Zuilens Fanfare
Corps (uit 1900) bekleedt als enig fanfareorkest in de stad een unieke
positie.
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Brass voor Dummies
In januari publiceren wij ons boekje Brass voor Dummies. Dit boekje
hebben wij ontwikkeld voor iedereen die meer wil weten over het
European Brass Band Championship. Het kampioenschap vindt in het
voorjaar van 2018 plaats, dus nog genoeg tijd om je in te lezen!
Wil jij graag het boekje Brass voor Dummies? Je vindt het boekje
vanaf januari in onze ZIMIHC theaters.

Holland House Europa Cantat in Tallin
27 juli - 5 augustus 2018
Tallinn (Estland) is door de ANWB gids uitgeroepen tot #1
vakantiebestemming van 2018. En dat is toevallig, want daar is
ZIMIHC volgend jaar ook!
Tijdens het Europese zangers festival Europa Cantat wat komende
zomer in Tallinn (Estland) plaatstvindt, 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.
Ga jij dit jaar naar Tallinn? Wil je helpen in het Holland House of
bijdragen aan het programma met optreden of presentatie? Stuur dan
een email naar Ruben.
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Doe je aanvraag voor het Jeugdcultuurfonds
De kinderen zaten te denken wat Sint
hen zou schenken
Een judopak, sportbroek of keepershandschoen
Voor Yasmin ballet, gitaarles voor Koen
In januari begint weer het nieuwe seizoen
Vergeet niet om op tijd je aanvraag te doen
Ga naar www.jeugdcultuurfonds.nl
Heel snel!

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Wijkmozaiek in Zuilen
Muziek door kinderen van Stichting Kunstkasteel
Vrijdag 8 december
19.00-20.30 uur
€ 5,- volw. /€ 2,50 kinderen tot 12 jr.
Reserveren: kunstkasteelzuilen@gmail.com
Wijkmozaiek in Zuilen
Muziek door kinderen van Stichting Kunstkasteel
Zondag 10 december
16.30 – 18.00 uur
€ 5,- volw. /€ 2,50 kinderen tot 12 jr.
Reserveren: kunstkasteelzuilen@gmail.com
Samen Kerst in Overvecht
Koor De Stem des Volks & Resto vanHarte
Woensdag 13 december
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18.00 uur
Gratis toegang
Reserveren: 0900-3030 / reserveren@restovanharte.nl
Kerst rommelmarkt met de kerstman!
Zaterdag 16 december
10.00- 14.00 uur
Gratis toegang
Stut Theater Dichtbij
Kerstspecial
Zondag 17 december
13.00 uur lunch
15.00 uur Voorstelling
€ 5,Stefanus Appeltaart concert
‘De vleugels van het lied’
Maandag 18 december
Vanaf 10.10 - 12.00 uur
vrijwillige bijdrage
Resto VanHarte diners
Woensdag 6, 20, 7 december
18.00 – 20.00 uur
Mee eten: € 7,De Sfeer Van Weleer
Documentaire over oude Utrechtse ijsbanen
met naborrel
Zaterdag 6 januari
16.00- 20.00uur
Info: http://desfeervanweleer.nl/
jasper@desfeervanweleer.nl
Rommelmarkt
Zondag 21 januari
10.00 – 14.00 uur
Kraamhuur € 10,- teuntjesanne@gmail.com
Resto VanHarte diners
Woensdag 3, 10, 17, 23, 30 januari
18.00 – 20.00 uur
Mee eten: € 7,Expositie Ziris
Leerlingen fotografie exposeren eenmalig
Zaterdag 27 januari
16.00 – 17.30 uur
Toegang gratis
Seizoensconcert
Coffeemania: Station Overvecht
Zondag 28 januari
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15.00 - 16.00 uur
Vrijwillige bijdrage na afloop
Stut Theater Dichtbij
Stille heldinnen disco ( Rotterdams Wijktheater )
Zondag 28 januari
13.00 uur lunch
15.00 uur voorstelling
€ 5,Kijk hier voor de volledige agenda.

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Cultuurcafé: Schrijverssalon
Schrijf en deel het verhaal dat in je hoofd rondzwerft.
vrijdag 8 december 2017
19:30-23:00
€ 5,00
Cultuurcafé: Muziek en dans café
Luisteren naar en dansen op Latijns Amerikaanse ritmes
Zondag 10 december 2017
15.00 – 17.30
Gratis
POP-quiz
Raad jij ze allemaal goed?
donderdag 14 december 2017
20:00
Gratis
Bollywood in Zuilen
Muziek en dans Bombay ism. Toko de Waag
zaterdag 16 december 2017
19:00
€ 5,00
Cultuurcafé: Kleinkunst café
Met nieuwe verrassingen en aanstormend talent
zaterdag 16 december 2017
19:00
Gratis
Stemlokaal Utrecht
Vocaal open podium met kerstspecial
zondag 17 december 2017
15.00
Gratis
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Volkskerstzang
Samen zingen met een Charles Dickens koor
zondag 17 december 2017
19.00
Gratis
Cultuurcafé: Kerst editie
Speciale kerst editie met gratis gluhwein
zondag 24 december 2017
17:00
Gratis
Cultuurcafé: Schrijverssalon
Schrijf en deel het verhaal dat in je hoofd rondzwerft.
vrijdag 22 december 2017
19:30-23:00
€ 5,00
Cultuurcafé: KledingSwop
Kledingruil avond
vrijdag 29 december 2017
19:30-22:30
Gratis
Het Knalbal
Dansend het nieuwe jaar in
zondag 31 december 2017
19.00-04:00
15,-/ - 45,Cultuurcafé: ZIMIHC sessies
Het podium voor singer songwriters en alles wat daar op lijkt.
donderdag 4 januari 2018
19:30-23:00
Gratis
Kijk hier voor de volledige agenda!

Einde 2017 in zicht, volop BO!NK in 2018
Op zaterdag 9 december voert het Theaterkoor van BO!NK Theater
een speciaal kerstoptreden op, bestaande uit een kerstmedley, tijdens
de kerstmarkt in Slot Zeist. Opleidingsjaar 4 van de BO!NK
Theaterschool presenteert zowel zaterdag 9 als zondag 10 december
een korte voorstelling met als inspiratiebron de Nightmare Before
Christmas van Tim Burton. Lees hier meer!
Op 26 november is voor de productie “Zusjelief” de trailer
opgenomen, deze verschijnt binnenkort online. Ook kunnen kaarten in
december worden gereserveerd. Mis de première op 12 mei 2018 in
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ZIMIHC Zuilen niet! Meer informatie op de website en Facebook.

Stille Heldinnen Disco
Het Rotterdams Wijktheater komt naar Overvecht met De Stille
Heldinnen Disco! Een theatervoorstelling waarbij je via een
koptelefoon de favoriete muziek en persoonlijke verhalen van de
Rotterdamse vrouw anno nu hoort. Duik onder de Bosnische paraplu
van Aïda, hoepel mee met de Duitse Andrea, dans met de
Marokkaanse Charahzhade en de Irakeese Suha.
De Stille Heldinnen Disco is te zien bij Theater Dichtbij op zondag 28
januari, georganiseerd door Stut Theater en Resto VanHarte. Om
13.00 uur kun je er heerlijk lunchen, om 14.00 uur is er een
voorprogramma en om 15.00 uur de bijzondere theatervoorstelling.
Toegang incl. lunch is €7,50. Graag reserveren via reserveren@stut.nl
of 030 2311801
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Aanbod Vrijwilligerscentrale Utrecht
16 januari 2018: Vrijwilligers werven volgens een plan
Hoe werf je nieuwe vrijwilligers? ‘De wervingscirkel’ helpt je een plan
te maken voor de werving. Je krijgt helder wat je doelgroep is en wat
je die kunt bieden.
22 januari 2018: Ontdek het aanbod van bedrijven voor Utrechtse
organisaties
Maak op deze bedrijvenavond kennis met A.S.R., Movares en de
Rabobank Utrecht. Elk bedrijf geeft een korte presentatie over hun
mogelijkheden en je kunt direct je vragen aan hen stellen.
25 januari 2018: Projectmanagement en doelen stellen
Projecten zijn hip: we werken steeds meer in projectvorm en ook
fondsen worden bijna alleen nog toegekend aan (afgebakende)
projecten. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, projecten? En hoe zorg je
ervoor dat je het gewenste resultaat behaalt en tevreden bent over je
werk?

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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