Warm aanbevolen
uitzendweek van de Hart&Ziel-lijst
van NPO Radio 4. Die lijst bestaat
uit 300 klassieke muziekstukken
die luisteraars het meeste raken of
inspireren. De hele dag zijn er
optredens en muzikale activiteiten,
verspreid over alle zalen en pleinen
van TivoliVredenburg. Het festival
is gratis.
13 oktober, programma vanaf
11.00 uur, TivoliVredenburg.
Cabaret Johan Goossens

Johan Goossens komt naar het
Werftheater.
Foto Merlijn Doomernik

Met de metaaldetector op pad tijdens
de Archeologiedagen.
FOTO AD

Cabaretier Johan Goossens
speelde de eerste try-outs van zijn
show Vlam in Engeland. Het
onderwerp - seks en schaamte was zo persoonlijk, dat hij het liefst
optrad voor een publiek dat hij niet
kende. Maar toen een aantal
voorzichtige shows in Amsterdam
zo'n succes bleken, kon hij niet
meer terug. Hij vindt het ook
belangrijk: ,,Seks is een lastig
onderwerp, waar eigenlijk niemand
eerlijk over durft te praten. Dat ga ik
wel proberen.''

teken van het donker. Een team
van schrijvers, acteurs en
muzikanten belicht de donkere
gebeurtenissen van de afgelopen
maand op hun geheel eigen wijze.
Een van de gastspelers zondag is
Henry van Loon.
15 oktober, 20.30 uur, Blauwe Zaal,
Stadsschouwburg Utrecht.
Herfstvakantie in Speelklok
De start van de herfstvakantie is
ook de start van een nieuwe
tentoonstelling in Museum
Speelklok: vieze liedjes op deftige
Speelklokken. De sjieke klokken uit
de achttiende eeuw speelden
namelijk niet altijd maar brave
liedjes. Verder is er tijdens de
herfstvakantie iedere dag de
muzikale sprookjesvoorstelling
Belle en het Beest te zien, met de
muziekinstrumenten van het
museum.
14-22 oktober, Museum Speelkolk,
Steenweg 6, Utrecht.

13 en 14 oktober, 20.30 uur,
Werftheater, Oudegracht 58-60 a/d
werf, Utrecht.
Archeologie

Festival Cinekid in 't Hoogt
Het bekende Amsterdamse
kinderfilmfestival Cinekid heeft een
jaarlijkse spin-off in Filmtheater 't
Hoogt. Ook dit jaar vertoont het
festival weer vijf films voor een jong
publiek en zijn er workshops waarin
kinderen zelf aan de slag kunnen.
Zaterdag 14 oktober is de landelijke
opening van Cinekid met de film
Molly Monster (4+).
14-22 oktober, Filmtheater 't Hoogt,
Hoogt 4, Utrecht.
Hart&Ziel klassiek festival
Morgen staat TivoliVredenburg in
het teken van het Hart&Ziel festival,
afsluiter van de jaarlijkse
© AD

Aanstaand weekend zijn de
Nationale Archeologiedagen, met
ook verschillende activiteiten bij
Museum Hoge Woerd in De Meern.
Kinderen kunnen zelf met een
metaaldetector op pad, of kunnen
een kijkje nemen in de
Archeohotspot. Ook is er op vrijdag
een heuse veldexcursie met
stadsarcheoloog Erik Graafstal.
13-15 oktober, Museum Hoge
Woerd, Hoge Woerdplein 1, De
Meern.
Orde van de Dag
De actualiteitenshow Orde van de
Dag is weer terug in de
Stadsschouwburg voor een nieuw
seizoen. Deze herfsteditie van
aanstaande zondag staat in het
donderdag 12 oktober 2017
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