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Aanbod Vrijwilligerscentrale Utrecht
Hieronder vind je het workshopaanbod voor oktober en november. De
Vrijwilligerscentrale plaatst nieuwe workshops direct online, hou voor
het meest actuele overzicht dus vooral de website in de gaten. Kijk
hiervoor op onze website.
Crowdfunding 4 oktober 18.30 uur
Zet je buurthuis/speeltuin op de kaart 6 oktober 18.30 tot 21.45 uur
Vrijwilligerscollege Zaterdagspecial 8 oktober 10.00 tot 16.30 uur
EHBO: de 7 meest voorkomende ongevallen 13 oktober 18.30 tot
21:45 uur
Oplaadpunt voor vrijwilligers 19 oktober 18.00 tot 20.00 uur
Gastheer/vrouw 3 november 18.30 tot 21.45 uur
Do's & dont's van sponsoring en fondsenwerving 3 november
19.00 tot 22.00 uur
Hoe communiceer jij? 7 november 19.15 tot 21.45 uur
Grenzen aangeven 9 november 19.30 tot 21.30 uur
Mis dit niet:
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Voor de WijMakenUtrecht-trofee 2016 zijn de gemeente Utrecht en
VC Utrecht op zoek naar inspirerende vrijwilligers, organisaties en
lokale initiatieven die het afgelopen jaar onze stad, wijk of buurt een
stukje mooier maakten. De trofee is een bedankje en een blijk van
waardering voor de dynamiek die zij teweeg brengen.

Bo!nk Theater- Ik ben Jill
Zaterdag 24 september was een zeer geslaagde castingdag van “Ik
ben Jill”, een nieuwe productie van BO!NK Theater. De voorstelling is
een nieuw jeugdtheaterstuk voor kinderen (7+) dat in de kerstvakantie
van 2016 en in januari 2017 in ZIMIHC theater Wittevrouwen is te
zien. De voorstelling gaat over jezelf aanpassen en toch jezelf blijven.
Over wat jou, jou maakt. Over het bewaken van je grenzen en over
het sluiten van vriendschap.
In november en december wordt er flink gerepeteerd, kaarten zijn via
deze link te bestellen en houd de BO!NK Theaterfacebookpagina in
de gaten voor meer updates.

Utrechtzingt! workshops & conferentie
3 november 13.00 – 16.00 uur
Workshop Requiem Duruflé
Willibrordkerk, Minrebroederstraat 21, Utrecht
o.l.v. Peter Dijkstra (dirigent Nederlands Kamerkoor)
Kijk voor meer informatie op de website.
12 november 9.30 – 17.30 uur
Conferentie Cross the line
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ZIMIHC presenteert samen met de European Choral Association Europa Cantat (ECA-EC) een internationale conferentie voor
koorzangers, koordirigenten en koororganisaties uit heel Europa.
Kijk voor meer informatie op hun website.
13 november 10.00 – 17.00 uur
Workshop MISA CRIOLLA- Ramirez
o.l.v. Maria van Nieukerken & Grupo Los Criollos
Uitgangspunt is het van binnenuit leren voelen van de specifieke
Latijns Amerikaanse ritmische patronen. Dit wordt gedaan aan de
hand van de bekende Misa Criolla van Ramirez. Kijk voor meer
informatie op de website.

Utrechtblaast! concerten & bijeenkomsten
In de maand oktober vinden er in Utrecht nog diverse activiteiten
plaats onder de noemer Utrechtblaast. Utrechtblaast is een
(inter)nationaal programma van blaasmuziekactiviteiten in aanloop
naar het Europees Brassband Kampioenschap van 2018 in Utrecht.
Kijk voor meer informatie op de website
15 oktober 2016 18.30 uur
Atelier Pfeiffer NKB Try-out – ism Brassband Schoonhoven
ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht
Toegang: 5,- (kaartverkoop via Brassband Schoonhoven)
20 oktober 2016 20.00 uur
Theater Stefanus
3-in-1 hafabra concert
Op 20 oktober is er om 20.00 uur een concert met drie orkesten in
ZIMIHC theater Stefanus. Het gaat om Koninklijke Brassband Utrecht
(KBU), het Fanfare Projectorkest en het Vabariiklik Orkestrijuhtide
Puhkpilliorkester, kortweg VOP. Het VOP is een Estlands harmonie
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orkest bestaande uit dirigenten van orkesten uit heel Estland.
Toegang: 7,50 (kaartverkoop via de website)

Spotlight van de Maand
De Spotlight van de maand is: Gadget!
Gadget is een groep van vier enthousiaste meiden met roots in
Brabant en Utrecht. Twee zussen en twee nichtjes, maar vooral: vier
vriendinnen. Met liefde voor muziek en avontuur! Of het nu het
voorprogramma is van Trijntje Oosterhuis of Bertolf, de jaarlijkse
tripjes naar Antwerpen, optredens in Paradiso of op 3FM, Gadget is
het liefst onderweg!
Wil jij meer aandacht voor je optredens of de kunst die je maakt?
Maak dan een spotlight op onze website en plaats gratis informatie
over jezelf, je optredens of een cursus of workshop.
Een spotlight aanmaken kan gratis op onze website!
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Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
Fluimfestival (2e)
Vrijdag 7 en Za. 08 oktober 2016
10:00 – 22:30 uur.
RIOT(BE), Rauwe Vitrage, TAS en de Legendariërs.
Entree € 12,-- (1 avond) € 85,-- hele festival
ZIMIHC op ZONDAG - Huis op Hol 4+
Zo 9 oktober 2016
15:00 – 16:00 uur.
Wietske Vogels - Verrassend Circustheater Entree € 9,--/Kind € 6,--.
Inclusief workshop hoelahoep!
Flamenco, Wijn en Tapas
Zo 30 oktober - ZIMHC op ZONDAG
15:00 – 17:30 uur.
Diverse artiesten
Entree € 10,-Inclusief Wijnproeverij verzorgd door Granada Wijnen

ZIMIHC OP ZONDAG
ZIMIHC theater Wittevrouwen heeft speciaal voor de wijk
Wittevrouwen een programma voor het seizoen 2016/2017
samengesteld met daarin opgenomen 6 voorstellingen voor kinderen
en 6 voor volwassenen. Alle voorstellingen hebben iets extra's.
Bezoekers buiten Wittevrouwen zijn vanzelfsprekend ook van harte
welkom.
Op 9 oktober is de eerste ZIMIHC op Zondag voor kinderen Met Huis
op Hol! Door Wietske Vogels. Op 30 oktober is de aftrap van de
volwassenen reeks met Flamenco, wijn en tapas. Reserveer je tickets
vast op onze website!
Het programmaoverzicht wordt op verzoek toegezonden door een
mail te sturen naar m.haverkamp@zimihc.nl.
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ZIMIHC OP ZONDAG - Huis op Hol 4+
Huis op hol! (4+) - Wietske Vogels - inclusief workshop
Datum: zondag 9 oktober 2016
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 9,--/€ 6,-- kind tot 12 jaar
Mevrouw Stipt heeft alles graag goed voor elkaar. Ze woont in een
huis vol met uitvindingen die ervoor zorgen dat alles precies gaat
zoals zij wil. Maar wat als de zeep ontsnapt en de eieren in het rond
vliegen?
Verrassend circustheater. Elegant, behendig en gedurfd geacteerd.
Een voorstelling die zowel kinderen als volwassenen uitnodigt in een
wonderlijke wereld waar het onmogelijke mogelijk wordt.
Na de voorstelling in een studio: • Mevrouw Stipt leert groot en klein
hoelahoepen.

Agenda ZIMHC theater Zuilen
Presentatie kaartenboekje “Onze kinderen zijn te koop”
Zo 16 oktober2016
14:30 – 17:00 uur.
Anne en Niels Terhalle
Entree gratis

6 van 11

12-4-2017 10:32

Zimihc - Nieuwsbrief

7 van 11

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/F303B7DE21...

Human in Vitae
Za 22 oktober 2016
20:00 – 21.00 uur.
Het Creative College (ROC MN) i.s.m Fita (Italië)
Entree € 10,00
Met de hemel weet je het nooit (try-out)
Zo 23 oktober 2016
20:00 – 22:00 uur.
Theo Mackaay met band
De Vrek (Molière)
Vr 4 en Za 5 november
Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’
20:00 uur.
Entree € 15,00 (€ 10,00)
Schrijfcafé Writers Block - eerste editie - Verzet de Zinnen
Zo 06 november 2016
19:00 – 21:30 uur.
Entree € 2,50

Theo Mackaay – Met de hemel weet je het nooit
Datum: 23 oktober 2016
Tijd:

20:15 tot 22:00

Entree: €15,00
Theo Mackaay is terug! Met zijn band en zijn soulvolle stem brengt hij
speelt hij zijn nieuwe Nederlandstalige album 'Met de hemel weet je
het nooit'.
Op 1 november vindt is de release in TivoliVredenburg, maar beleef
tijdens deze try-out in als één van de eersten het gloednieuwe
materiaal. Theo Mackaay is al ruim 35 jaar een gerenommeerd
kunstenaar/muzikant. Het Gouden Kalf is zijn bekendste creatie. In de
jaren 70 en 80 speelde hij met Lenny Kuhr en maakte hij als
zanger/gitarist/componist onderdeel uit van de baanbrekende
Utrechtse band 'Braak'. Daarin liet hij een zeer maatschappijkritisch
geluid ….
Kijk voor meer informatie op onze website!
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Human in Vitae
Datum: 22 oktober 2016
Tijd:

20:00 tot 21:00

Entree: € 10,00
Het Creative College van het ROC Midden Nederland presenteert
samen met I.T.A.F. (de permanente school voor podiumkunsten) de
voorstelling: Human In Vitae
De voorstelling is een theatrale en emotionele documentaire over
AIDS. Oplossingen en waarheden zijn er niet, maar wel wordt er een
kijkje gegeven in de wereld van AIDS en HIV. Wat houdt het echt in,
wat betekent het en wat is nu echt belangrijk?
.
De voorstelling is in het Engels, Italiaans en Nederlands, heeft ook
ondertiteling die geprojecteerd word op de achtergrond.
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op de website.

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner – eet mee in ZIMIHC theater Stefanus
iedere woensdag
18.00 uur
€7, reserveren kan via de website
Tv-opnames Koken met Mo – met Pierre Wind
zaterdag 8 oktober
16.00 uur
gratis
Tv-opnames Koken met Mo – met Defano Holwijn
zaterdag 8 oktober
19.00 uur
gratis
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Tv-opnames Koken met Mo – met Jan van Zanen
zondag 9 oktober
15.00 uur
gratis
Podiumgesprek StadsPodium Utrecht
Thema: Utrecht, te duur om er te wonen!
woensdag 12 oktober
18.00 uur (Resto VanHarte diner), 19.45 uur start Podiumgesprek
Podiumgesprek:gratis
Diner: vanaf €7
La Couleur Royale – Nice food & jazz
Met Vocal Group Utrecht en Jazzcombo Three & One
donderdag 13 oktober
19.00 uur – 23.00 uur
€25 inclusief diner, reserveren via www.zimihc.nl/stefanus. Inwoners
van de wijk Overvecht betalen €20
Tv-opnames Koken met Mo – met Joris Linssen
zondag 16 oktober
16.00 uur
gratis
3 in 1 HaFaBra concert
donderdag 20 oktober
20.00 – 22.00 uur
€9,Stefanus Appeltaartconcert
Herfstwarmte – Trio Pandora
vrijdag 21 oktober
10.00 – 12.00 uur
vrijwillige bijdrage na afloop
Tv-opnames Koken met Mo – met Youstoub en Nabiltime
zaterdag 22 oktober
16.00 uur
gratis
Stut theater dichtbij
Catching Cultures Orchestra
zondag 30 oktober
13.00 uur lunch, 15.00 uur voorstelling
incl. lunch: €7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00)
excl. lunch: €5,00 (U-pas, CJP, 65+: €3,50)

Podiumgesprek StadsPodium Utrecht
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Podiumgesprek StadsPodium Utrecht
Thema: Utrecht, te duur om er te wonen!
woensdag 12 oktober, 18.00 uur (Resto VanHarte diner), 19.45 uur
start Podiumgesprek
Binnen Utrecht ontstaat een tweedeling van de stad. Mensen met een
lager inkomen worden naar de rand van de stad gedrongen. Naar
Overvecht, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Transwijk, Lunetten of de
Uithof. Omdat de huizen daar beter betaalbaar zijn. Statistieken laten
dat zien. De binnenstad en de wijken daaromheen worden het terrein
van de rijkeren. Die trend zet zich door. Willen we dat? Hierover gaat
hetPodiumgesprek op 12 oktober, middenin de ‘Week tegen de
Armoede’ en in samenwerking met Armoedecoalitie Utrecht.
Meer informatie, zie website.

La Couleur Royale – Nice food & jazz
La Couleur Royale – Nice food & jazz
Donderdag 13 oktober, 19.00 – 23.00 uur
La Couleur Royale is in het najaar terug met drie mooie edities. Op
donderdag 13 oktober staat het bekende Vocal Group Utrecht op het
programma. Zij worden muzikaal begeleidt door jazzcombo Three &
One. Geniet tijdens het walking dinner van heerlijke jazzy muziek. Van
standard tot modern. Van All That Jazz, Boogie Down & Tuxedo
Junction, tot Stevie Wonder en Wouter Hamel. Eten, drank en muziek
versmelten tot een totale jazzclub beleving. Met een tikje melancholie,
jaloezie, New Yorkse liefde en feel good jazz songs.
Meer info en kaartverkoop, kijk op de ZIMIHC website
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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

12-4-2017 10:32

