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ZIMIHC zingt en blaast de zomer in
De ZIMIHC zomer is dit jaar een muzikale en internationale beleving.
We gaan nu niet naar “het buitenland” toe. Nee, “het buitenland” komt
naar Utrecht!
Allereerst in de week van 3 t/m 9 juli, dan komen 50 jonge zangers uit
19 Europese landen bij elkaar in een speciaal projectkoor, Het
Eurochoir. Na een korte en intensieve repetitieperiode volgt een
aantal optredens in Nederland en België. De korte tournee eindigt op
9 juli om 15.00uur in de Geertekerk in Utrecht. En na dit geweldige
projectkoor begint een week later de internationale WASBE
conferentie over blaasmuziek, met veel concerten in TivoliVredenburg
en een uitgebreid fringeprogramma door de hele stad. De
internationale top van de blaasmuziek is in onze stad, met een
uitgebreid programma wordt Utrecht getrakteerd op heel veel moois.
Als je nog geen vakantie hebt geboekt, blijf dan voorlopig even lekker
in onze stad. Want de vakantie heeft Utrecht geboekt. Veel plezier,
Utrecht Zingt en Utrecht Blaast deze zomer!
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Een bewogen Bo!nk Theaterjaar
Voor de BO!NK Theaterschool was seizoen 2016 / 2017 een
bewogen, druk en waardevol jaar. De eindvoorstellingen van de
trainings- en opleidingsjaren zijn succesvol afrond en dat betekent
maar één ding: zomervakantie! BO!NK Theater zit niet stil, want
volgend seizoen belooft veel uitdagingen. De aanmeldingen voor de
theaterschool stromen nog steeds binnen en op 8 juli is het zover. De
kick-off van de nieuwe productie “Zusjelief”. Een voorstelling over de
kracht van het loslaten. Na de zomervakantie starten de repetities,
zodat de voorstelling in 2018 op de planken gaat verschijnen. Meer
updates volgen snel op onze Facebook.

Vooruitblik seizoen '17/'18 ZIMIHC Wittevrouwen
In de zomerperiode verkeren culturele locaties vaak in een soort van
sluimerzomerslaap. Zo ook de Bouwstraat. Er gebeurt weliswaar nog
wel wat op de locatie maar het is aanmerkelijk rustiger. In die periode
pakken we zaken op waar we gedurende het seizoen niet aan toe zijn
gekomen. Daarnaast, veel belangrijker, is en wordt er gewerkt aan
veel nieuwe, leuke en uitdagende activiteiten. Een paar voorbeelden:
• UITFEEST 2017 – Zondag 3 september 2017. Dankzij de vele
spontane aanmeldingen is er een verrassend en gevarieerd
programma te zien, te horen en te beleven verdeeld over de hele dag.
Zie onze agenda op www.zimihc.nl/wittevrouwen. Wil jij ook graag
optreden? Hiervoor is nog voldoende ruimte in onze studio's en foyer.
Ook het geven van workshops behoort tot de mogelijkheden.
Voorwaarde is dat hier geen kosten aan verbonden zijn voor de
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bezoekers. Bij het Uitfeest of een andere Culturele Zondag activiteit is
een vergoeding niet aan de orde. Voor jouw optreden is ongeveer 30
minuten beschikbaar. Aanmelden kan via m.haverkamp@zimihc.nl.
• De serie ZIMIHC op ZONDAG wordt dit theaterseizoen
gecontinueerd. Er worden 5 kindervoorstellingen geprogrammeerd en
5 voor volwassenen. Allemaal op zondag middag, aanvang 14.00 uur.
Voor het bieden van een compleet ‘middagje uit’ is er de mogelijkheid
tot een bescheiden lunch. Denk daarbij aan soep met een broodje,
een uitsmijter enz.
• HORECA - Het komende seizoen gaat ZIMIHC theater Wittevrouwen
stapsgewijs over op biologische horeca. Dit zal betrekking hebben op
de koffie en thee, de diverse biersoorten, sappen, frisdranken en de
wijnen.
• ZIMIHC SESSIES - Vanaf oktober bieden we in onze foyer een
podium aan voor opkomende lokale artiesten en toerende
internationale groepen. We trappen deze sessie af met de Popronde
op 12 oktober 2017.
Meer informatie is op onze website te vinden:
Een fijne zomer gewenst en graag tot ziens!
Team ZIMIHC theater Wittevrouwen
Marion en Pete

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto Van Harte diners
Woensdag 5, 12, 19, 26 juli
2, 9, 16, 23, 30 augustus
18.00 – 20.00 uur
€ 7,Bij de Steef! lunchpauzeconcert Tim Dawn
Vrijdag 7 juli
13.00 - 14.00 uur
Gratis
Symphonic Youth Wind Band Ulm - Try-out optreden voor Wereld
Muziek Concours
Zaterdag 22 juli
12.30 uur
Gratis
Bij de Steef! lunchpauzeconcert Luuk Lenders
Let op deze editie is bij De Voedseltuin, Park de Gagel
Vrijdag 4 augustus
13.00 – 14.00 uur
Gratis
Bij de Steef! lunchpauzeconcert Brisa
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Vrijdag 1 september
13.00 - 14.00 uur
Gratis

Zomers Bij de Steef! Lunchpauzeconcert
‘Waar elementen samenkomen ontstaat de magie!’ (Luuk Lenders)
Op uitnodiging van De Voedseltuin Overvecht gaat Bij de Steef! met
de Lunchpauzeconcerten on tour deze zomer.
Op 4 augustus speelt Luuk Lenders tussen de aardbeien, courgettes
en wortels! Virtuoze, speelse en avontuurlijk volksmuziek, met
bijzondere fluiten, accordeon, shruti box, percussie, doedelzak,
mondharmonica en zelfgemaakte instrumenten.
Laat je broodtrommel of picknickmand gerust thuis want de Kokjes
gaan mee op tour! Uit hun opvallende broodjesfiets komen de
heerlijkste broodjes en smaakvolste sapjes!
Meer informatie vind je op onze website.

Symphonic Youth Wind Band Ulm
Het harmonieorkest Symphonic Youth Wind Band Ulm bestaat uit zo’n
70 jonge muzikanten en staat onder leiding van dirigent Franco Hänle.
Het is een projectorkest van het Blasmusikkreis verbandes in
AlbDonau. Deze zomer presenteert het orkest een try- out concert
met het programma dat het speelt voor het Wereld Muziek Concours
(WMC) in Kerkrade.
Het try- out concert is onderdeel van een reeks activiteiten van het
WASBE International Symphonic Wind Band Festival. Meer informatie
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vind je op onze website.

Agenda Utrecht Zingt en Utrecht Blaast
Eerste concert Eurochoir
Vrijdag 7 juli 2017
20.15 - 22.00 uur
Waalse kerk (Amsterdam)
Tweede Concert Eurochoir
Zaterdag 8 juli 2017
20.00 - 22.00 uur
AMUZ (Antwerpen)
Laatste concert Eurochoir
Zondag 9 juli 2017
15.00 - 17.00 uur
Geertekerk (Utrecht)

WASBE
Picknick- concert
Zaterdag 8 juli
15.30 - 17.00 uur
Oud- Zuilen Utrecht
Pop- upconcert de Bazuin
Zaterdag 15 juli 2017
14.00 - 15.00 uur
Stadhuisbrug Utrecht
Pop- upconcert Koninklijke Brassband
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Zaterdag 15 juli 2017
16.00 - 17.00 uur
Stadhuisbrug Utrecht
Pop-upconcert - Junge Studentische Bläserphilharmonie
Zondag 16 juli 2017
14.00 - 16.00 uur
Stadhuisbrug Utrecht
Lunchconcert
19 juli t/m 21 juli
12.30 - 13.15
Verschillende locaties in stad Utrecht

A Lazy Sunday Afternoon
Deze zondag, 9 juli, kun je weer komen genieten van live muziek in
het Tolsteegplantsoen bij Muziektrent de Klanksteen. Het programma
start om 13:00 uur en de entree is altijd gratis.
Line-up
13:00-13:30 Eurochoir
13:45-14:15 Bashout Kwartet
14:25-15:10 Henry Skewes
15:20-16:00 Bram Schabbink
16:15-17:00 Sarah Haras en Jake Wieczorek
Neem je eigen picknickspullen, parasol en goed humeur mee en kom
genieten van een heerlijke Lazy zondagmiddag in de zon!
Kijk voor meer de data, programmering en informatie op de website
en Facebook.
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Kansen voor alle Kinderen is online!
Jetta Klijnsma gaf op 13 juni het starsein voor de portal 'Kansen voor
alle kinderen'.
Eén plek waar Leergeld Nederland, Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige
Job een breed pakket voorzieningen bieden voor kinderen uit
gezinnen waar thuis te weinig geld is voor zaken die voor
leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn. Kansen voor alle Kinderen
wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
Allemaal met één doel: zorgen dat zoveel mogelijk kinderen die in
armoede opgroeien mee kunnen doen. Schoolreisjes, sporten,
muziekles, je verjaardag vieren, een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat
alle kinderen en jongeren (0 – 21 jaar) dit kunnen doen, maar niet elke
ouder kan dit betalen. 1 op de 8 kinderen groeit namelijk op in
armoede. Kansen voor alle Kinderen is er voor ze, zodat ook zij
kunnen meedoen!

ZIMIHC theater Zuilen
“De theaters in Zuilen, Overvecht en Wittevrouwen bieden
kunstenaars een podium. Zoals in iedere wijk laagdrempelige
sportvoorzieningen zijn, bieden deze plekken gelegenheid aan
mensen die actief bezig zijn met kunst (ZIMIHC bedrijfsplan 2017 –
20120).
Na 7 jaar werken in Zuilen moeten we erkennen dat onze theaterzaal
het niveau van een trapveldje overstijgt. Het is een volwaardig stadion
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voor de eerste divisie. Te groot voor de startende amateur om zonder
risico’s te bespelen. En dus bieden wij vanaf september 2017 een
nieuw podium in Zuilen in onze foyer. Op donderdag, vrijdag en
zaterdag gaat het ZIMIHC cultuur café open. Het podium staat ter
beschikking voor iedereen uit de buurt en ver daarbuiten om er
programma’s neer te zetten. ZIMIHC gaat daar niet zelf
programmeren, maar faciliteert anderen. Het gaat immers niet om
onze smaak maar om het eigenaarschap geven op inhoud aan
anderen.
Op de rol staan De ZIMIHC Sessie (elke eerste donderdag van de
maand) , Lezingen over Zuilen (elke eerste vrijdag), de ’60 & ’70
avond (elke tweede zaterdag) , De Nachtclub (elke laatste zaterdag).
Daarnaast duiken het Comediehuis en Van der Galies Boekenclub
regelmatig op in het cultuurcafé programma. Wij gaan een jaar lang
experimenteren met deze programmering waarbij nieuwe ideeën
welkom zijn, mits je ze zelf ook wil produceren.
De aftrap van het cultuurcafé is op het ZON festival, traditioneel de
aftrap van het culturele seizoen in Zuilen. Dit jaar is dat op 10
september.

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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