een lentezonnetje. Het is alweer de
vijfde editie van het festival op het
Janskerkhof in Utrecht, waar
enkele regionale wijhuizen en
wijncafé's hun assortiment
presenteren onder de noemer: wijn,
spijs en muziek.
12 t/m 14 mei, iedere dag vanaf
14.00 uur, Janskerkhof, Utrecht.
Zaterdag 12 mei, 12.00-14.00 uur,
Café de Florin, Nobelstraat 2,
Utrecht.
Improvisatieshow in Beatrixtheater
Tijl Beckand en Ruben van der Meer.
FOTO AD

Caro Emerald, zaterdag te gast bij
Spijkers met Koppen.
Foto ANP/Paul Bergen

Ruben van der Meer en Tijl
Beckand staan maandag in het
Beatrix Theater met hun
succesvolle De Grote
Improvisatieshow, die later ook op
RTL uitgezonden zal worden.
Iedere show zijn er drie gastspelers
- wie wanneer speelt, blijft een
verrassing. Maar het team bestaat
uit Ruben Nicolai, Jamai Loman,
Arie Koomen, Rick Paul Mulligen.

een uitgebreid randprogramma in
de schouwburg: workshops, een
talkshow en diverse stands met
kleding en eten. Moederdag met
Jetty op haar best.
Zondag 14 mei, randprogramma
vanaf 13.00 uur, voorstelling om
15.30 uur. Entree 21,50 euro.
Stadsschouwburg Utrecht.
Clash of the Titans in Ekko
Een nieuwe lichting muzikaal
Utrechts talent komt vanavond in
de Ekko bijeen voor de halve finale
van de bandjeswedstrijd Clash of
the Titans. Van de 40 Utrechtse
deelnemende bands zijn er nu nog
acht halve finalisten over. De finale
is in De Helling op 24 juni.
Donderdag 11 mei, 20.00 uur,
entree 5 euro, de Ekko, Bemuurde
Weerd WZ 3, Utrecht.

Maandag 15 mei, 20.00 uur,
Beatrix Theater Utrecht, kaarten
vanaf 24,50 euro.
Caro Emerald in radioshow

Kleinkunst in theater Schiller
Drie dagen lang staat het Theater
Schiller in de Minrebroederstraat in
het teken van de kleinkunst. De
donderdag en vrijdag zijn de halve
finales van het Utrechts Kleinkunst
Festival met elk vier deelnemers;
zaterdag strijden de finalisten om
de trofee.
11 t/m 13 mei, alle avonden
aanvang om 20.30 uur, entree 1618 euro, Schiller Theater 'Place
Royale', Minrebroederstraat 11,
Utrecht.
Fonteyn Festival
Na de laatst winter-editie van het
Fonteyn Festival, is het nu weer tijd
voor een goed glas wijn, lekker
eten en fijne muziek in (hopelijk)
© AD

Al jarenlang vult café de Florin zich
's zaterdags met de enthousiaste
reuring rondom het
radioprogramma Spijkers met
Koppen van de VARA. Iedere
zaterdag is er een muzikale gast,
en deze week is dat niemand
minder dan Caro Emerald die in het
programma haar nieuwe ep zal
presenteren. Toegang is gratis,
maar wees op tijd: de Florin
verwacht een volle zaal en is vanaf
10.00 uur open.
Moederkloek in de schouwburg
De Surinaamse actrice en
cabaretière Jetty Mathurin noemt
zichzelf 'moeder van moeders' en
'moederkloek nummer 1'. Daarom
organiseert ze zondag een
eenmalige Moederdagshow.
Humoristisch en muzikaal, waarin
onder anderen Dwight Dissels
(bekend van The Passion) de
moeders toe zal zingen. Er is ook
donderdag 11 mei 2017
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