Warm aanbevolen
IJzersterke soundtracks
Soms zijn er maar een paar
klanken nodig om een filmsoundtrack te herkennen. Drie
pianoklanken en je herkent Amélie,
of het bekende basloopje en een
James Bond-film staat op je
netvlies. Vanavond laat het Noord
Nederlands Orkest de beste
soundtracks horen in de Grote Zaal
van Tivoli-Vredenburg. Presentatie
is in handen van Hadewych Minis.
Donderdag 2 november, 20.15 uur,
Grote Zaal TivoliVredenburg.
Robot vs Giphart
Het is weer tijd voor de jaarlijkse
landelijke leescampagne
'Nederland Leest'. Het gratis boek
dat bibliotheekleden dit jaar krijgen
is de klassieker Ik, Robot van Isaac
Asimov. Als aftrap van de
campagne houdt de Bibliotheek
Utrecht een avond met Ronald
Giphart, die speciaal voor de
heruitgave samen met een robot (!)
een nieuw, tiende hoofstuk schreef.
Reserveren via de site, tickets zijn
er vanaf €7,50.
Vrijdag 3 november, 20.00-22.00
uur, Centrale Bibliotheek,
Oudegracht 167, Utrecht.
Soul met Ricky Koole & Ocobar
De voorstelling heet Tennessee &
me en dat dekt de lading aardig.
Zangeres Ricky Koole gaat op zoek
naar het geheim van Tennessee de staat die Elvis en Aretha
Franklin voortbracht - en de
verhalen uit Nashville. Ze zingt
klassiekers, maar ook nummers die
ze schreef op haar eigen veranda,
begeleid door de Rotterdamse
mannen van Ocobar.
Zaterdag 4 november, 20.30 uur,
Podium Hoge Woerd, Hoge
Woerdplein 1, De Meern.
Sven Ratzke en de Homme Fatale
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De extravagante performer Sven
Ratzke vraagt zich af: is het altijd
de femme die fataal moet zijn? Of
bestaat er ook zoiets als de
Homme Fatale? Ratzke vroeg een
aantal singer-songwriters waaronder Rufus Wainwright en
Lisa Hannigan - daar een nummer
over te schrijven en dat leverde een
mooie set songs op: van bruisende
beats tot intieme chansos. Begeleid
door een live-band, brengt Ratzke
een avond lang een ode aan de
Homme Fatale.
Vrijdag 3 november, 20.00 uur,
Stadsschouwburg Utrecht, Lucas
Bolwerk 24, Utrecht.
Sint-Maarten
Vrijdag start de Sint-Maartenweek
in Utrecht. Er is een vol programma
met muziek, lezingen en
kinderactiviteiten en natuurlijk de
Sint Maarten Parade op de
zaterdag vanaf het Domplein.

Karel Eykman zorgt voor enkele
voordrachten.
Zaterdag 4 november, 20.15 uur,
Grote Zaal TivoliVredenburg.
Streekbierfestival
Het is weer tijd voor lokale herfstige
biertjes tijdens het
Streekbierfestival in het centrum
van Utrecht.
Bij bijna 30 café's staan bijzondere
biertjes uit de regio op het menu,
soms is de brouwer ook aanwezig
om er wat over te vertellen. Maar
gewoon wat proeven mag ook!
3-5 november, hele binnenstad,
programma en deelnemers op
www.streekbierfestival.nl

Vanaf 18.00 uur loopt de stoet een
route door de stad, achter het
verlichte paard aan.
Een dag ervoor is er een groot SintMaartenvuur op het Berlijnplein in
Leidsche Rijn met eten,
lichtsculpturen en optredens. Het
hele programma is te vinden op
sintmaartenutrecht.nl.
Parade: zaterdag 4 november,
verzamelen vanaf 17.30 uur, start
om 18.00 uur, Domplein, Utrecht
Allerzielen Concert
Het is een jonge traditie: de Nieuwe
Philharmonie Utrecht die sinds
2015 met Allerzielen een concert
brengt voor iedereen die stil wil
staan bij geliefden die er niet meer
zijn.
De Utrechtse dirigent Johannes
Leertouwer stelt ieder jaar hiervoor
het programma samen. Dit jaar
zoekt hij het intieme en troostrijke
muziek van Bach, uitgevoerd met
Stefanie True als sopraan. Dichter
donderdag 02 november 2017
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