Agenda

DIEDERICK BULSTRA

Woensdag 6 t/m zondag 17
september, Utrecht Sciencepark,
Genèvelaan.

Vanaf zaterdag 9 september,
Centraal Museum. Agnietenstraat
1.

Dictatuur

Decorum

Als tegenhanger voor de Dag van
de Democratie wordt de nacht van
de dictatuur georganiseerd. Hoe
gaan dictators eigenlijk te werk en
hoe consolideren ze hun macht?
Hoe is het om te wonen in een
dictatuur? Journalisten,
wetenschappers en
ervaringsdeskundigen vertellen er
deze nacht alles over.

In haar nieuwe show Decorum
worstelt cabaretière Janneke Jager
met de tijd. De 40 nadert al snel en
dat brengt een druk om groots en
meeslepend te leven met zich mee.
Tegelijkertijd zijn er haar ouders die
zorg nodig hebben. En waarom
noemen mensen haar ineens
mevrouw?

Vrijdag 8 september, vanaf 20.00
uur. Tivoli-Vredenburg,
Vredenburgkade 7.

De show is een muzikaal pleidooi
voor eigenheid en het lef dat nodig
is om dromen niet langer uit te
stellen.

BRITT DORENBOSCH

Ploeg en Van der Laan

Gaudeamus
Utrecht is tijdens Gaudeamus het
internationale middelpunt van
nieuw gecomponeerde muziek. Met
TivoliVredenburg als middelpunt,
maar ook in kerken, galeries en
sportscholen klinken muzikale
uitingen. Vijf dagen lang is er
ruimte voor een nieuwe generatie
muzikanten, maar ook klassiekers
komen langs.
Woensdag 6 t/m zondag 10
september, diverse locaties en
tijden in de stad.

Cabaretiers Alex Ploeg en Kasper
van der Laan bundelen hun
krachten op deze avond met allebei
hun eigen show. Alex snapt de
dingen heus wel, maar weten doet
hij het niet. Hij stelt rake vragen
over dingen die er niet toe doen.
Kasper geeft daarentegen
antwoorden op alle vragen. Hij
neemt je mee op reis langs
alledaagse onderwerpen en vraagt
zich af: hoe normaal is onze
leefwereld eigenlijk?

Zaterdag 9 september, 20.30 uur.
Schiller Theater Place Royale,
Minrebroederstraat 11.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 september,
20.30 uur. Werftheater, Oudegracht
58.
Thuis

Foodnote Festival
Het eerste Foodnote Festival stelt
de fascinerende toekomst van
voedsel centraal. Je kunt er goed
eten, ontspannen met vrienden en
een feestje bouwen met de vele
muzikanten, maar het festival biedt
meer. De organisatie wil haar
bezoekers ook graag nieuwe
inzichten geven over voedsel. Laat
je verrassen door voedsel uit een
3D-printer of woon een van de
lezingen bij.
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Welke elementen zorgen voor het
thuisgevoel en welke rol speelt
herinnering hierin? Hoe goed
kennen we de alledaagse objecten
die ons omringen en in hoeverre
definiëren zij dit thuis?
Door objecten te schilderen uit de
huizen waar ze heeft gewoond,
zoekt de Utrechtse beeldende
kunstenaar Britt Dorenbosch naar
antwoorden. Deze antwoorden
heeft ze verwerkt in schilderijen, die
vanaf zaterdag te zien zijn in het
Centraal Museum.
donderdag 07 september 2017
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