Warm aanbevolen
Fresku in het theater
Rapper Fresku droomde van een
artiestenleven, maar kwam te
werken in een fabriek. De filmpjes
die hij in zijn pauze maakte, met
types als Gino Pietermaai, werden
duizenden keren bekeken en
rapper Fresku kreeg een
platencontract. 'Welkom bij de
Fresku Show' is zijn theaterdebuut.
Vrijdag 2 december, 20.00 uur.
Stadsschouwburg, Lucasbolwerk
24.
Worden wie ik ben
In het boek 'Worden wie ik ben' van
Özden Karababa worden tien
transgenders geïnterviewd die hun
wens om van geslacht te
veranderen hebben doorgezet.
Tijdens de boekpresentatie in
Savannah Bay komen
ervaringsdeskundigen aan het
woord en is er de mogelijkheid om
geïnterviewden te ontmoeten.
Zaterdag 3 december, 17.30 uur,
Boekhandel Savannah Bay,
Telingstraat 13.
Rumor 84
Drie bandjes op één avond op
verschillende locaties: dat is de
formule van het avontuurlijke
muziekfestival Rumor 84. Muziek
die balanceert tussen jazz, pop en
gecomponeerde muziek. Met de
experimentele band Okapi en
Franse jazz van Alfie Ryner in
Rasa en TivoliVredenburg.
Zaterdag 3 december, 20.30 uur,
diverse locaties in Utrecht.
Japans festival
Op het Japans Taiko Festival van
Muziekhuis Utrecht kun je leren
Japans te drummen. Taiko is een
traditioneel Japans
muziekinstrument dat bijna iedere
Japanner kent. Het gaat niet alleen
om de muziek, maar ook emoties
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en grote bewegingen spelen een
belangrijke rol. Kun je dit weekend
niet? 17 december is er nog een
gratis workshop. Zaterdag 3
december, 11.00-16.30 uur,
Muziekhuis Utrecht,
Loevenhoutsekade 301

Molen de Ster, Molenpark 3.

Dochter van Rietveld
Wegens succes keert de Utrechtse
theatermaker Audrey Bolder terug
met haar voorstelling Bep, dochter
van Rietveld. Een voorstelling
waarin haar fascinatie voor de
schilderes naar voren komt en
familiegeheimen ontrafeld worden.
Vrijdag 1 en zaterdag 2 december,
Theater Kikker, Ganzenmarkt 14 in
Utrecht.
La Musica 2
Een man en vrouw ontmoeten
elkaar in een hotel, nadat ze een
aantal jaar eerder de
scheidingspapieren van hun
huwelijk hebben getekend.
Deze avond halen ze herinneringen
op aan hun relatie in een lang
gesprek. De echtgenoten worden
gespeeld door Peter Blok en Ariane
Schluter, met teksten van
Marguerite Duras.
Vanaf 1 tot en met 7 december,
20.00 uur, Theater de
Paardenkathedraal. Veeartsenijstraat 155.
Figgie
Het Utrechtse bandje Figgie is
verbonden door hun voorliefde voor
alternatieve muziek.
Met teksten van Paul Scheenstra
brengen deze vier jongens
Nederlandse muziek op zijn best.
In 2015 debuteerde de band in de
Kargadoor, waarna ze speelden in
Amsterdam en het voormalige
Tivoli Oudegracht.
Zaterdag 3 december, 20.30 uur.
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