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Wat een ZIMIHC zomer was dat weer!
We begonnen met Bombarie bij de Jaarbeurs, Lazy Sunday
Afternoons in Park Lepelenburg, Castellum de Hoge Woerd en bij de
Klanksteen in het Tolsteegplantsoen. Kunstkluts in ZIMIHC theater
Stefanus, Theaterspektakelweek in ZIMIHC theater Zuilen en twee
weken geleden het splinternieuwe ZIMIHC Lazy weekend XL op het
Berlijnplein in Leidsche Rijn.
De Lazy Sunday Afternoons gaan nog wel even door, en dan
beginnen we uitgerust van de vakantie weer met het Uitfeest op 4
september in ZIMIHC theater Wittevrouwen en het ZON festival in
ZIMIHC theater Zuilen op 11 september. En natuurlijk zijn er weer alle
"gewone" concerten, voorstellingen en evenementen in de theaters.
Kortom: ZIMIHC is er voor kunst in je leven: we hebben er zin in!
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ZIMIHC houdt Uitfeest op eigen locatie
Op 4 september is er weer een editie van het Uitfeest!
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Toegang: Gratis
Ook dit jaar doet ZIMIHC mee aan het Uitfeest, maar deze keer op de
eigen locatie aan de Bouwstraat. Veel gezelschappen hebben gehoor
gegeven aan de oproep om mee te doen, met als resultaat een
verrassend en zeer gevarieerd programma verdeeld over de gehele
dag. Zo kun je onder andere genieten van optredens van Bo!nk
Theaterproducties, Het verteltheater, dans, muziek en nog veel meer.
Ook is er een bescheiden catering aanwezig.
Kijk voor het hele programma en meer informatie op onze website.

Aanbod vrijwilligerscentrale Utrecht
Hieronder vind je het workshopaanbod (tot nu toe) voor de maand
september. De vrijwilligerscentrale plaatst nieuwe workshops plaatsen
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direct online, hou voor het meest actuele overzicht (en het aanbod van
oktober en november) dus vooral de website in de gaten.
Bekender worden om te groeien
5 september 19.15 tot 22.00 uur
Kleur bekennen, ken de kwaliteiten van je vrijwilligers
12 september 19.30 tot 22.00 uur
Maak de goede match!
14 september 19.00 tot 22.00 uur
In's & Out's van de Domstadpolis
19 september 19.30 tot 21.00 uur 'Hoe zit dat met aansprakelijkheid?'
Na deze info-avond over de Domstadpolis kent deze Utrechtse
vrijwilligersverzekering geen geheimen meer voor jou!
Training tot netwerkcoach
22 september 13.30 tot 17.00 uur
StutWerkt!
26 september 10.00 tot 12.00 uur
1e van 10 bijeenkomsten

''Nooit uitgespeeld'' bij BO!NK Theater!
Hoe acteer je geloofwaardig, blokkeer je niet en bouw jij een verhaal
op? BO!NK Theater biedt voor het UITfeest op 4 september een
workshop “improvisatietheater” van 12 tot 88 jaar. Onder leiding van
Claudia van Ede, artistiek leider, regisseur en theaterdocent, wordt
van 12:00 tot 13:00 uur de theaterzaal van ZIMIHC Theater
Wittevrouwen gebruikt om te improviseren.
BO!NK Theaterschool stroomt vol! Met trots worden alle nieuwe
theaterleerlingen en groepen verwelkomd. Op 2 en 9 september start
het nieuwe theaterseizoen met een gratis proefles. Op 8 september
start ''Volwassenencursus acteren' met een proefles. Meld je aan voor
een proefles via school@boinktheater.nl.''Nooit uitgespeeld'' bij BO!NK
Theater!
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Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner – eet mee in ZIMIHC theater Stefanus
Iedere woensdag, 31-8/ 7, 14, 21, 28 september
2, 9, 16, 23, 30 november
7, 14, 21 december
18.00 uur
€7, reserveren via www.restovanharte.nl
Stefanus Appeltaartconcert
vrijdag 23 september
10.00 – 12.00 uur
vrijwillige bijdrage na afloop
Seizoensconcert
Station Overvecht
zaterdag 24 september
14.00 – 15.30 uur
vrijwillige bijdrage na afloop
Stut theater dichtbij
zondag 25 september
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)

Zomers Seizoensconcert
Op 24 september staat de zevenkoppige Avant-Garde
Circusrockband De Baron in de arena van het Station Overvecht.
Verleidelijke diepe stemmen en verschillende koperblazers verhalen
samen over reizen, heimwee en onvervulde verlangens. De Baron
speelde eerder deze zomer o.a. op Oerol, de Parade en het Fringe
Festival in Amsterdam.
Voorafgaand aan het optreden van de Baron en zijn hofhouding laat
een bonte groep saxofonisten én leerlingen van Georgette de
Sonnaville (saxofoondocent in Utrecht) horen en zien wat zij in huis
hebben. Meer info vind je op de website.
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Kom naar de opnames van Koken met Mo
Op 10 september starten de opnames van Koken met Mo in ZIMIHC
theater Stefanus in Utrecht. En jij kunt erbij zijn!
Dit is het eerste seizoen waar het publiek onderdeel uitmaakt van het
programma. Verschillende gasten vullen de studio en gaan Koken met
Mo. Ontmoet burgermeester Jan van Zanen, tv-presentator Joris
Linssen, Vloggers YousToub en Defano Holwijn. Tijdens de eerste
opname op 10 september kookt Mo met Mounir Toub en de Healthy
Sisters. Mo praat natuurlijk met hen over koken, maar ook over
verschillende andere onderwerpen. En hij speelt verschillende spellen
met zijn gasten. Meer info en kaartverkoop vind je op de website.

Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
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Uitfeest
Zondag 4 september
10.00 - 17.00
Entree gratis
Workshop Beeldend Vertellen door Het Verteltheater
Maandag 12 september
19.00 - 22.30
Kosten: € 55,-- per deelnemer, per avond
Expositie Mohamed Al Ghorani
t/m 16 september
09.00 - 17.00
Entree: op afspraak

Expositie Mohamed Al Ghorani
Tijdens een arbeidsmarkttraining van Vluchtelingenwerk, gehouden in
ZIMIHC theater Wittevrouwen, is het idee ontstaan Mohamed te
vragen om zijn schilderijen daar ten toon te stellen. Mohamed is 21
jaar en woonde in de hoofdstad van Syrië.Daar heeft hij gestudeerd
aan de Faculty of Fine Arts tot het 3e jaar. Zijn specialisme is Grafic
Design.
Mohamed is trots op zijn kunstwerken en eerste expositie in
Nederland. Een aantal van zijn werken zijn gemaakt in Syrië. Speciaal
voor deze expositie heeft hij ook nieuwe werken gemaakt. Hij vertelt
graag over het schilderij met de vrouw, zichtbaar op de foto, die staat
voor de stralende zon en over het Arabische teken “Merhaba” wat
staat voor “Hallo”.
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Fluimfestival
Fluimfestival 7 en 8 oktober
Tijd: 10:00- 22:30 uur
Entree: € 12,-- één avond/€ 85,-- hele festival
Het duurt nog even, maar zet 'm alvast in je agenda: het Fluimfestival!
Fluim is het enige festival in Utrecht voor geheel geïmproviseerde
theatervoorstellingen. In een long form improviseren de spelers rond
een verhaallijn of thema een show van bijvoorbeeld drie kwartier.
Fluim biedt jaarlijks de beste long form-voorstellingen uit Nederland
en België een podium om een breed publiek te laten kennismaken
met deze kunstvorm. Vier theatergroepen brengen samen zes shows:
één per groep en twee met een gemengde spelersgroep.
Kijk voor tickets en alle workshops op onze website!

Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Openbare Repetitie "Zuilens Fanfare Corps"
Di 06 sep 2015
20:00 – 22:00 uur
Entree gratis
ZON festival
Zo 11 sep 2016
13:00 – 20:00 uur
Entree gratis
Openbare Repetitie "Zuilens Fanfare Corps"
Di 13 sep 2016
20:00 – 22:00 uur.
Entree gratis
Openbare Try-out Brassband Amersfoort
Za 24 sep 2016
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19:00 – 22:00 uur.
Entree gratis
Filmdiner in samenwerking met NFF 2016
Zo 25 sep 2016
17:00 – 21:30 uur.
Reserveren via utrecht@thecolourkitchen.com ; 030 – 223 00 23
Entree € 29,50 Inclusief 3-gangen diner en film (exclusief drankjes).
Nederlandse Kampioenschappen Blaasmuziek
Za 01 okt 2016
Schrijfcafé Writers Block - eerste editie - Verzet de Zinnen
Zo 02 okt 2016
19:00 – 21:30 uur.
Entree € 2,50

Filmdiner ism NFF!
Zondag 25 september
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Entree: € 29,50 Inclusief 3-gangen diner en film
Tijdens het NFF 2016, schittert op het witte doek van ZIMIHC theater
Zuilen het bitterzoete familiedrama De Helleveeg. Speciaal bij deze
smakelijke filmvertoning in de theaterzaal zal de regisseur, Andreé van
Duren, zijn film toelichten.Tiny (Hannah Hoekstra) lijdt aan smetvrees
en een dwang-matig scherpe tong. Haar ouders en zus Hanny hebben
een moeizame band met Tiny dit in tegenstelling tot haar 12 jaar
jongere neefje Albert. De Helleveeg is gebaseerd op de gelijknamige
roman van A.F.Th. van der Heijden.
Reserveren: utrecht@thecolourkitchen.com of 030 – 223 00 23. Kijk
voor meer informatie op de website.
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Writersblock
Vanaf 2 oktober start Stichting Verzet de Zinnen het schrijfcafé
'Writersblock' in de foyer van ZIMIHC theater Zuilen (aanvang 19.30
uur). Iedere eerste zondagavond van de maand treden hier dichters
en singer-songwriters op, van binnen en buiten de wijk. Een aantal
van hen zal ter plekke schrijfclinics geven waarvan de resultaten
diezelfde avond nog het podium bereiken. Op het ZON-festival, 11
september wordt het schrijverscafé geïntroduceerd aan het publiek
met een doorlopend programma en leuke voorproefjes. Het gedicht
van Claudia Brugman is in de foyer van ons theater te bewonderen.

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
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
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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 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
1 oktober 2016, 10.00 - 17.00u
nevenprogramma NK Solisten – ism KNMO in ZIMIHC theater Zuilen.
Optredens bij winkelcentrum Rocade (Zuilen), bij de Centrale
Openbare Bibliotheek en op de stadhuisbrug.
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
orkest bestaande uit dirigenten van orkesten uit heel Estland.
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Toegang: 7,50 (kaartverkoop via de website)

A Lazy Sunday Afternoon
Na een zeer succesvol seizoen van A Lazy Sunday Afternoon, sluiten
wij het seizoen af op 18 september. Dit doen wij met twee edities; in
Park Lepelenburg en op Castellum/ Openluchttheater Podium Hoge
Woerd.
Je kan op beide edities genieten van live muziek van diverse
pluimage. Kom je naar Park Lepelenburg? Neem dan lekker je
picknickkleedje en wat lekkers mee. Kom je naar Podium Hoge
Woerd? Dan kan je hier genieten van diverse voorzieningen. Kijk
hiervoor op de website van Podium Hoge Woerd.
Op beide edities ben je van harte welkom van 13.00- 17.00 uur. De
toegang is gratis. Dus kom naar de parken en sluit met ons het Lazy
seizoen af! Houd via Facebook de programmerng in de gaten.
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Zichtbaarheid voor het Jeugdcultuurfonds
Zichtbaarheid voor het Jeugdcultuurfonds
Ook dit schooljaar willen we zorgen dat er zo min mogelijk kinderen
buiten de boot vallen en ze lessen kunnen volgen in dans, theater,
muziek en bijvoorbeeld fotografie. Wilt u ons daarmee helpen? Heeft
u tips over hoe we beter zichtbaar kunnen maken wat we doen voor
ouders en kinderen, neem dan contact met ons op via de website.

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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