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Alle goeds en nog meer voor 2017
2016 is alweer bijna voorbij, er worden lijstjes gemaakt van wat er het
mooiste was dit jaar. En eerlijk is eerlijk, daar doe ik ook aan mee. In
deze tijd van het jaar is er altijd een moment dat ik denk "wat was er
nou het mooiste dat mij bij ZIMIHC overkwam?".
Wij maken bij ZIMIHC heel veel mooie momenten mee. Er komen veel
mensen en groepen voorbij met creatieve plannen, mooie
voorstellingen en concerten. Het een is nog mooier en leuker dan het
ander, er is altijd veel positieve energie. Het is onmogelijk om een
lijstje te maken van het mooiste, beste of leukste.
Daar werken alle ZIMIHC mederwerkers hard voor. Want wij maken
het mogelijk dat mensen hun voorstellingen en concerten laten zien
en horen.
En in dat kader is er toch wel een moment geweest dat ik voor
ZIMIHC het mooiste moment van het jaar vond: dat was het moment
dat de Adviescommissie van de Cultuurnota 2017-2020 met het
advies kwam over ons nieuwe ondernemingsplan "Van cultureel
trapveldje tot kunststadion". Dat advies was lovend, een enorme
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erkenning voor onze hele organisatie.
Wij gaan van 2017 weer een heel mooi jaar maken. Maar eigenlijk
moet ik zeggen: jullie, muzikanten, acteurs, schrijvers, dichters,
dansers, beeldend kunstenaars en noem op maar gaan van 2017
weer een heel mooi jaar maken. En wij gaan jullie daar weer bij
helpen, the floor is yours!
Ik wens jullie nu alvast een goed 2017 toe!
Appie Alferink, directeur ZIMIHC

ZIMIHC is genomineerd!
ZIMIHC is genomineerd, help ons winnen en STEM?!
Wij zijn genomineerd voor beste Congrestheater van het jaar 2016.
Een grote eer!
ZIMIHC staat voor ‘Kunst in je leven’, we stellen onze podia open voor
iedereen; dus ook voor jou! Dit doen we al 27 jaar, samen met onze
vrijwilligers en stagiaires. We hopen dit nog vele jaren te mogen doen.
Met drie theaters in de wijken Zuilen, Overvecht en Wittevrouwen en
een projectbureau zijn we aanwezig in de wijken, in de stad én in de
provincie. Daarnaast zijn we ook internationaal actief.
Zie jij ons ook graag winnen? Stem dan binnen 1 minuut op ons met
een klik op deze link!
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Fanfare te water
Zuilens Fanfare Corps & Waterproof Live.
Zaterdag 10 en zondag 15 januari
20.00 uur (za) en tot 16.00 uur (zo)
€ 7,50
Na een jaar oponthoud, en het geweldige circusconcert vorig jaar,
gaat het nu echt spetteren bij de Zuilens Fanfare Corps. Zij gaan
letterlijk te water om jou onder te dompelen in een bruisende
voorstelling.
De "Watersuite” is een project van Waterproof Live. Het is een door
water geïnspireerde compositie voor harmonie orkesten en fanfares.
In een creatief proces van improvisatie en experiment, van
componeren en uitproberen rijgen plaatselijke waterklanken -en
beelden zich aaneen tot een compositie met op iedere waterlocatie
een regionaal accent.
Kijk voor meer informatie op onze website.
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Aanbod Vrijwilligerscentrale Utrecht
8 december:
Wil jij als vrijwilliger iets doen voor en met vluchtelingen? Tijdens onze
infobijeenkomst hoor je welke mogelijkheden er zijn. Lees meer
10 december:
Taalvrijwilliger worden? Zoveel keus, nu nog kiezen wat bij jou past!
Lees meer
10 januari:
Werf jij regelmatig vrijwilligers? En vind je het schrijven van een leuke
vacaturetekst een uitdaging? In deze praktische workshop krijg je veel
tips over pakkende vacatureteksten leren schrijven. Lees meer
26 januari:
Begeleiden van vrijwilligers
Werk jij als vrijwillige of betaalde vrijwilligers coördinator? Dan heb je
vast wel eens vragen over het werken met vrijwilligers? Schrijf je in
voor onze workshop en leer meer. Lees meer
We hebben nog meer trainingen en andere bijeenkomsten, dus kijk
snel naar ons actuele aanbod. Lees meer

Bo!nk- nagenieten van een top jaar
Nagenieten van een top jaar, kijkend naar 2017
BO!NK Theater is niet uitgespeeld! “Nanny uit noodzaak” is afgerond,
maar we zitten niet stil. De repetities voor de nieuwe voorstelling
“Zusjelief” gaan in 2017 starten.
Na mooie eindpresentaties van de trainingen en opleidingen,
verwelkomden wij afgelopen september nieuwe leerlingen (jong en
oud) voor de Theaterschool.
Ook waren wij te zien bij festivals en evenementen, zoals A Lazy
Weekend XL en ZON Festival. Daarnaast deden wij de theatrale
invulling vol improvisatie tijdens het Stadspodiumdebat.
Naast “Ik ben Jill” en “Zusjelief”, brengt 2017 meer nieuws met zich
mee. Houd daar onze website en Facebook voor in de gaten!
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Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Expositie 'Zwarte Madonna's toch'
Zondag 4 december t/m 30 januari
Gedurende openingstijden
Gratis.
Gespreksavond 'Zwarte Madonna’s toch’
Vrijdag 9 december
19.15 uur
gratis
Yamaha dagen
Zaterdag 10 en zondag 11 december
09.30 tot 18.00 uur
Entree NVT.
Sideways (filmdiner)
Zondag 11 december
17.00 uur
€ 19,50.
A Matter of Time (Serious Request)
Maandag 12 en dinsdag 13 december
09.30 tot 18.00 uur
€ 12,50, studenten € 7,50
PM - Dance - Christmas Dance Events
Zaterdag 17 en zondag 18 december
Diverse aanvangstijden
€ 7,50.
Fanfare te water door Zuilens Fanfare Corps
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Zaterdag 10 en zondag 15 januari
20.00 uur (za) en tot 16.00 uur (zo)
€ 7,50.

A matter of time / Musical voor Serious
Request!
Maandag 12 december en dinsdag 13 december
Twee jongen meiden van het Nieuw Lyceum kwamen met de
vraag of zij hun zelfgemaakte musical 'A matter of time' bij ons
konden opvoeren. Natuurlijk stelden we onze zaal belangeloos
beschikbaar, de opbrengst gaat immers naar Serious Request.
Vlak na deze vraag kwamen eerstejaars studenten bij ons langs
die ook iets in Zuilen voor Serious Request wilden doen. Zij gaan
op 12 december vanaf 12:00 uur een dag lang acties stimuleren
in de wijk vanaf ons podium in de foyer. Van hieruit zullen zij ook
live bloggen en streamen.
Lees verder op onze website!

AT ZIMIHC- 13 mei 2017
Hallo makers en spelers,
De inschrijving voor het vierde At ZIMIHC is geopend! Meedoen
aan dit theaterfestival kan als bestaand gezelschap, als ad-hoc’
formatie of solo. Het kan met een afgerond stuk, montage of een
(aantal) scène(s) uit een langer stuk!
Deze editie van AT ZIMIHC is uitgebreider dan de vorige. We
bieden twee speelplekken: De Theaterzaal en de foyer (met klein
podium) voor voorstellingen zoals te zien in het Café theater
festival.
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Kijk oor meer informatie en inschrijven voor het festivalgedeelte
op de website. Inschrijven kan tot 28 februari 2017.

Utrechtzingt: Sing me in!
Sing me in is een internationaal project waarin ZIMIHC met 9 andere
partners in en buiten Europa samenwerkt. Het project brengt tools,
tips & tricks in kaart om jonge immigranten via "samen zingen" zich
beter thuis te laten voelen in hun land van aankomst. Het project is
een inititatief van de European Choral Association - Europa Cantat
(ECA-EC) en wordt gefinancierd door het Erasmus Plus – Youth
Programme. Kijk voor meer informatie op de website.
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Jeugdcultuurfonds nu ook van start in Rhenen
Op donderdag 8 december vindt de lancering plaats van het
Jeugdcultuurfonds in de gemeente Rhenen.
Rhenen is hiermee de twaalfde gemeente in de provincie Utrecht die
zich bij het Jeugdcultuurfonds heeft aangesloten. Dankzij de inzet
van een groot aantal intermediairs krijgen kinderen te kans om deel te
nemen aan kunstbeoefening. Een goede zaak, ook te lezen in het
rapport over de impact die cultuurbeoefening heeft op kinderen die
opgroeien in armoede.
Foto: Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst overhandigt rapport aan Jetta Klijnsma,
staatssecretaris van Sociale Zak en en Werkgelegenheid

Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Resto VanHarte diner – eet mee in ZIMIHC theater Stefanus
iedere woensdag
18.00 uur
€7
La Couleur Royale – Nice food & jazz
Bert Boeren en de Charli Green Bigband
vrijdag 9 december
19.00 uur – 23.00 uur
€25 inclusief diner, inwoners van de wijk Overvecht betalen €20
Bob Marley tribute
I hope you like jammin’ too
Zaterdag 10 december

8 van 12

12-4-2017 10:33

Zimihc - Nieuwsbrief

9 van 12

https://kunsthuisutrecht.createsend.com/t/ViewEmail/r/978C6B4923C...

17.00 – 23.00 uur
€8,50
Stadspodium Utrecht
Gevangen door de uitkering
Woensdag 14 december
18.00 uur diner Resto VanHarte €7,19.45 uur start podium gesprek
Toegang gratis
Rommelmarkt
Zondag 11 december
10.00 – 14.00 uur
Toegang gratis, een kraam huren kost €10
Stut theater dichtbij - kerstspecial
zondag 18 december
13.00 – 16.00 uur
incl. lunch: €7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00)

La Couleur Royale Bert Boeren en Charli Green
La Couleur Royale is dé perfecte avond om samen met je collega’s,
familie of vrienden te genieten van lekker eten en goede jazzmuziek.
Ontdek nieuwe artiesten en swing mee op oude vertrouwde nummers.
Jazztrombonist Bert Boeren treedt op met Charli Green Bigband.
Bird Award winning jazztrombonist Bert Boeren speelde in de Dutch
Swing College Band en met beroemde artiesten als Mathilde Santing
en Toots Tielemans. Nu speelt hij in Compaz en de Masters of Swing.
De Charli Green Bigband is al jaren bekend als dé jazz standard
bigband van Nederland. Neem je vrienden mee! Het beloofd weer een
jazzy avond te worden. Bestel je kaarten via de website.
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Bob Marley Tribute
Zaterdag 10 december
17.00 – 23.00 uur
"I hope you like jammin' too, I wanna jam it with you"
Bob Marley expert Niek Hofman host deze avond met artiesten die
'The King of Reggae' eren met hun tribute.
17.00 uur documentaire Rebel Music op groot scherm
- Jamaican Cuisine 19.00 uur muziekprogramma met o.a.:
Three Times a Stone ~ Zion Grooves ~ Rob's Roots ~ Intuition
~Leoparte ~ Suzannacoustic ~ Gregory Changa & The Rockazzz ~
Midnicht Ravers ~Entisar ~ Dansgroep D.A.M.N ~ DJ. Erick (East
Africa Sound) ~ DJ Livewire (Reggeabomb) ~ DJ Lion Dan
We eindigen de avond met één grote Jamsessie!
Koop je kaarten via de website.

Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
Kerstspecial Stemlokaal
Zondag 11 december
15.00 - 18.00 uur
€10,00 per zanger, €15,00 duo’s, €20,00 trio of kwartet en
€25,00 voor grotere groepen. Publiek: € 5,00 per persoon.
Ik ben Jill! - BO!NK theater
Zondag 8 januari
15.00 - 16.00
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€ 9,00 volwassenen - € 6,00 kind tot 12 jaar
Expositie Intuïtief tekenen/schilderen vanuit beweging
T/m 27 januari
Gratis te bezoeken
STAND UP OPERA ORFEO - Quirine Melssen
Zondag 29 januari
€12,50

Stand Up Opera Orfeo – Quirine Melssen
Zondag 29 januari 2017
Aanvang: 15:00 uur
Toegang: € 12,50

Stan dup Opera is een combinatie van stand up comedy en opera.
Quirine Melssen voert ons mee in de opera “Orfeo ed Euridice” van
Willibald von Gluck.
Orfeo gaat de onderwereld in om zijn geliefde Euridice op te halen uit
de dood en mag daarbij niet naar haar omkijken. Waarom is dat
eigenlijk zo moeilijk? Hoe ziet de onderwereld eruit? Wil Euridice daar
eigenlijk wel weg? Waarom is de god Amor zo’n irritant ventje? Wiens
schuld is het dat Orfeo toch omkijkt? Al deze vragen en een hoop
mooie muziek komen aan de orde in deze instant comedy.
Kijk voor meer info op onze website.

ZIMIHC theater Wittevrouwen is op zoek naar...
ZIMIHC theater Wittevrouwen is op zoek naar een club coördinator
voor Granny’s Finest. Granny's Finest maakt producten met de hand.
Deze worden gemaakt door Nederlandse oma's en ontworpen door
jong creatief talent. Door het organiseren van wekelijkse
handwerkclubs wordt eenzaamheid onder senioren voorkomen.
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Zou jij graag deel uit maken van een creatieve en innovatieve
organisatie, waarbij ‘verbinden’ centraal staat? Ben jij een sociale,
enthousiaste teamplayer en kun jij anderen enthousiasmeren,
stimuleren en motiveren? En vind jij het daarnaast belangrijk je
steentje bij te dragen aan de maatschappij? Dan is deze vacature iets
voor jou!
Voor inschrijvingen als Granny kijk op de website of neem contact op
met Marion Haverkamp.

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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