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In de ZIMIHC zomer is er ook kunst in je leven!
Er is bij ZIMIHC eigenlijk geen sprake meer van het einde van het
seizoen, hooguit zien we in de zomer een verschuiving van binnen
naar buiten. Bombarie is nog niet voorbij of Lazy Sunday Afternoons
in Park Lepelenburg en Castellum De Hoge Woerd komen er alweer
aan. Ook is er een Lazy Sunday extended version op het Berlijnplein
op 20 en 21 augustus en op 14 augustus een editie bij de Klanksteen
in samenwerking met Jebber. Uitfeest en ZONfestival zijn voor
september al volop in de voorbereiding. Kortom: ZIMIHC voor kunst in
je leven! Ook in zomer! Fijne vakantie allemaal.
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Bo!nk theaterschool breidt uit!
BO!NK Theaterschool breidt zich flink uit komend theaterseizoen!
Door de vele aanmeldingen, en er is nog plek, wordt de Theaterschool
groter, want dit seizoen is er ook, naast het vaste aanbod, Training
A(allerkleinste!), Opleidingsjaar 3(nieuw!) en “De vloer op”
(volwassenen!).
Training A is de officiële kennismaking met theater voor kinderen
vanaf 5 jaar, ontwikkel een eigen stijl in het theatermaken bij
Opleidingsjaar 3, voor jongeren vanaf 15 jaar en “De vloer op”, voor
volwassen vanaf 18 jaar, waar handige tools worden gebruikt om
geloofwaardig te acteren en te improviseren. Bekijk de website of
stuur een mail met vragen / aanmeldingen naar
school@boinktheater.nl.

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Leerlingen Festival
Zaterdag 2 juli
14:00 - 18:00 uur
Gratis

12-4-2017 10:29

Zimihc - Nieuwsbrief

3 van 10

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/B2DD17D193...

Raamgedicht Onthulling
Vrijdag 8 juli
15:30 - 17:30 uur
Gratis
Openbare Repetitie "Zuilens Fanfare Corps"
Dinsdag 6 september
20.00 - 22.00 uur
Gratis
ZON festival
Zondag 11 september
13.00- 20.00 uur
Gratis
Expositie Albert Hennipman
09 Jun 2016 t/m 14 Sep 2016
Op afspraak
Gratis

PR vrijwilliger gezocht!
Voor de locatie, ZIMIHC theater Zuilen, zoeken we een enthousiaste
vrijwilliger die wil meewerken, -denken en -vormgeven aan publiciteit
en communicatie. De vrijwillige PR medewerker helpt mee om de
locatie en het programma zichtbaar en toegankelijk te maken in de
wijk en in de stad. We werken met sociale media, de website van
ZIMIHC en met een externe vormgever. Daarnaast maakt ZIMIHC een
maandladder waarop eigen programma en die van
organisaties/activiteiten uit de buurt communiceert. Kijk voor meer
informatie op onze website!
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Raamgedicht Onthulling
Op feestelijk wijze wordt er een gedicht op het raam in de foyer van
ZIMIHC theater Zuilen onthuld door onze directeur Appie Alferink. Het
gedicht is geselcteerd uit de inzenders op de oproep; 'Gedichten
Gezocht' van Verzet de Zinnen, Het gedicht wordt op gepaste wijze
voorgedragen door de winnende dichter(es) op. Na de onthulling kan
er genoten worden van (live) muziek en voordracht onder het genot
van een drankje. De dichtwedstrijd is het voorproefje op het
schrijverscafé 'Writersblock' waarmee we in het nieuwe culturele
seizoen starten en waarvoor de aftrap gegeven wordt op het
ZON-festival van 11 september.

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner – Denkend aan Holland
Woensdag 6 juli
17.30 – 20.00 uur
3 gangendiner €7, met U-pas €4 en kun je het missen €10
Kinderen 50%
Afghaanse dichters
Zaterdag 9 juli
17.00 – 23.00 uur
gratis
Resto VanHarte diner - Indisch
Woensdag 13 juli
17.30 – 20.00 uur
3 gangendiner €7, met U-pas €4 en kun je het missen €10
Kinderen 50%
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Kunstkluts – Luchtkastelen bouwen in het theater
Maandag 18 juli tm vrijdag 22 juli
dagelijks 14.00 – 17.00 uur
gratis
Resto VanHarte diner – Pannenkoeken!
Woensdag 20 juli 17.30 – 20.00 uur
3 gangendiner €7, met U-pas €4 en kun je het missen €10
Kinderen 50%
Resto VanHarte diner – Resto On Tour
Woensdag 27 juli
17.30 – 20.00 uur
3 gangendiner €7, met U-pas €4 en kun je het missen €10

Luchtkastelen bouwen in het theater
Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli
elke dag van 14.00 - 17.00 uur, gratis
Een creatieve theatrale bouwweek in de zomervakantie Wie kan er
meedoen?
Woon je in de wijk Overvecht, ben je tussen de 6 en 12 jaar en houd
je van knutselen, bouwen en schilderen? Dan is LUCHTKASTELEN
BOUWEN IN HET THEATER zeker iets voor jou! Meedoen kan per
middag. Samen met kunstenaars bouwen we een fantasiewereld in
een écht theater. Aan het eind van de week hebben we een giga groot
allemachtig prachtig bewegend, geluid makend bouwwerk gemaakt.
We sluiten af met een feestje waarbij we de geheimen van onze
luchtkastelen onthullen aan familie, vriendjes en buurtbewoners. Dus
trek je werkkleren aan en kom lekker bouwen, sjouwen en kliederen!
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Ruimte nodig?
Heb je deze zomer een ruimte nodig voor repetities, voorstellingen of
workshops? De theaterzalen van ZIMIHC zijn beschikbaar voor
verhuur. Maak gebruik van het gereduceerde tarief! Je krijgt nu 50%
korting op de oorspronkelijke verhuurprijs
Neem contact op voor de mogelijkheden:
ZIMIHC theater Stefanus: Rudi Warners, r.warners@zimihc.nl
ZIMIHC theater Zuilen: Ali Authman, a.authma@zimihc.nl
ZIMIHC theater Wittevrouwen: verhuur@zimihc.nl

Agenda ZIMIHC theater WIttevrouwen
Fluimfestival
Vrijdag 07 okt 2016 t/m Zaterdag 08 okt 2016
10.00 - 22.30 uur
€ 12,- één avond/€ 85,- hele festival
Huis op hol! (4+) - Wietske Vogels
Zondag 9 oktober
15:00 - 15:45 uur
Volwassenen € 9,- /Kind € 6,Na de voorstelling in de studio: Mevrouw Stipt leert groot en klein
hoelahoepen.
Flamenco, wijn en tapas
12 zondagmiddagen in het seizoen 2016-2017
15:00 - 17:00 uur
€ 10,- incl.voorstelling/€ 7,50 proeverij excl.voorstelling
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HET DE EEN (reprise) - Annelies van Wijk
Zondag 27 november
15:00 - 15:45 uur
€ 10,- incl.reserveringskosten

UITFEEST - Zondag 4 september 2016
Ook dit jaar doet ZIMIHC weer mee aan het Uitfeest! Deze keer vindt
het plaats op eigen locatie aan de Bouwstraat 55, daar waar het
allemaal begon! Er zijn verschillende soorten optredens: het verhaal
van de Krekel en de Mier van het Verteltheater, Dansavontuur van
Sebas van Wetten, workshops van de Cursus BSO, een optreden van
BO!NK theater en koor Stem X, gratis proeflessen, gitaar, viool, cello
en piano (Matthijs Solinger) door 'Muziek voor ieder Kind' en een
dansoptreden van dansschool Mizou. Kom jij ook? Naast dat er van
alles te doen is en genoeg om naar te kijken, zijn er ook heerlijke
versnaperingen.

UITFEEST- Meedoen?
Wil jij graag optreden op het Uitfeest zondag 4 september? Er is er
nog voldoende ruimte in onze studio´s en theaterzaal voor jullie eigen
optredens en workshops. Deze duren ongeveer 30 minuten. De dag
begint om 10.00 en eindigt rond 17.00 uur. Aan het gebruik maken
van onze ruimtes zijn geen kosten verbonden! Wil jij meedoen? Neem
dan contact op met Marion Haverkamp via: m.haverkamp@zimihc.nl.
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Agenda Utrechtblaast & Utrechtzingt
Utrechtblaast: Concert London Youth Wind Band & CYM Dance
Band
22 juli, 17.00 uur
Park Lepelenburg
toegang gratis
Meer informatie op de website
Utrechtblaast: oktober
1 oktober – NK Solisten in ZIMIHC theater Zuilen
15 oktober – Atelier Pfeiffer Mini NBK in ZIMIHC theater Stefanus
20 oktober – Concert met drie orkesten in ZIMIHC theater Stefanus
22 & 23 oktober – Nederlandse Brassband Kampioenschappen in
TivoliVredenburg
Kijk voor meer informatie op Utrechtblaast
Utrechtzingt: november
3 november – workshop door dirigent Peter Dijkstra ism Nederlands
Kamerkoor
11 & 12 november – General Assembly & congres van de European
Choral Association / Europa Cantat in ZIMIHC theater Zuilen
13 november – workshop door dirigent Maria van Niewkerken over de
Misa Criolla in ZIMIHC theater Wittevrouwen
Kijk voor meer informatie op op onze website

A Lazy Sunday Afternoon
Deze zomer kun je nog steeds genieten van A Lazy Sunday
Afternoon! Na twee succesvolle edities op Park Lepelenburg en
Castellum, kun je hier nog 8 edities van heerlijke muziek komen
luisteren. Naast de edities in Park Lepelenburg en bij
Openluchttheater Podium Hoge Woerd/ Castellum ben je van harte
welkom op het Tolsteegplantsoen. Hier vindt, in samenwerking met
Jebber en Stichting de Klanksteen, op zondag 14 augustus ook een
Lazy Sunday Afternoon plaats. Ook ben je deze zomer zeer welkom
op het Berlijnplein! Op 21 en 22 augustus vindt hier een bijzondere
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editie plaats van A Lazy Sunday Afternoon.
Kijk voor alle data op onze website en houdt Facebook in de gaten
voor updates en de programmering!

A Lazy Weekend XL @Berlijnplein
20 en 21 augustus 2016
Elke dag 13.00 – 17.00 uur
Toegang gratis
In het laatste weekend van de zomervakantie verrijst er op het
Berlijnplein een bijzonder labyrint van 3000 m2 met daarin 4 podia.
Muziek, theater, foodtrucks en nog veel meer zorgen hier twee dagen,
van 13.00 – 17.00u, voor een unieke en lazy belevenis. Zoek de
artiesten, optredens en activiteiten verspreid door het doolhof. Blijf je
op een dood eind uikomen? Klim in de uitkijktoren en overzie het hele
(festival)terrein van 7 meter hoogte. Kijk voor meer informatie op de
website.
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Kunst Centraal partner van Jeugdcultuurfonds.
Het Jeugdcultuurfonds Utrecht is ontzettend blij met de hernieuwde
samenwerking met Kunst Centraal. Kunst Centraal is in de provincie
Utrecht de spin in het web als het gaat om cultuureducatie. Met hulp
van deze organisatie zullen in de komende vier jaar alle directies van
scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen uit onze provincie het
Jeugdcultuurfonds leren kennen. Kijk voor meer informatie op de
website van Kunst Centraal

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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