Voor deze nieuwjaarsfeesten zijn nog kaarten te verkrijgen

Snel kaarten scoren voor een knalfeest in de stad
dus snelheid is geboden.
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Ook de bekende megadiscotheek
Brothers in Bunnik biedt
feestgangers een plek om het
nieuwe jaar dansend te betreden.
Op muziek van onder andere Dave
Roelvink en Dutch Movement kan
het jaar knallend beginnen. Leuk
voordeel: met kaartjes van 15 euro
is Brothers New Years Eve een van
de goedkoopste opties.
Voor wie de tijd te snel gaat, kan bij
café 't Neutje terug in de tijd.
Neutje's Kinderfeestje staat
helemaal in het teken van vroeger,
'toen alles nog beter was'. De
dresscode is een favoriete outfit
van vroeger en drank en snacks
zitten bij de prijs van het kaartje
inbegrepen.
Parels en bolhoedjes
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Wie met oud en nieuw graag een
drankje en een dansje op een leuk
feest wil doen, moet opschieten. De
kaartverkoop is voor de meeste
nieuwjaarsfeesten al gestart en
sommige zijn zelfs al uitverkocht.
Maar niet getreurd; er zijn genoeg
leuke plekken waar nog wél een
ticket voor te scoren is.
Voor de echte uitgaansdieren is er
TikTak NYE in Central Studios. Dit
feest werd al gevierd in Amsterdam
en Rotterdam, maar komt dit jaar
voor het eerst ook naar Utrecht. Op
TikTak treden vanaf 22.00 uur 's
avonds tot 06.00 uur 's ochtends
artiesten op als Broederliefde,
Biggy en Jonna Fraser. Een groot
deel van de kaarten is al verkocht,
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Het nieuwe jaar in stijl ingaan kan
tijdens het jaarlijkse gala in de
Winkel van Sinkel, het gemaskerd
bal in Club Poema óf op het Great
Gatsby-feest in Kerkebosch in
Zeist, geheel in stijl van de Roaring
Twenties. Daarvoor mogen alle
parels, bolhoedjes en chique kledij
uit de kast gehaald worden. En
vergeet de krulspelden niet. Wie
vier kaartjes koopt, krijgt een gratis
fles bubbels.
Wie geen genoeg kan krijgen van
het feesten of de (schoon)familie
wil ontwijken, kan op 1 januari maar
liefst zestien uur terecht bij WAS
NYD aan de Tractieweg in Utrecht.
De 'marathon', zoals WAS het zelf
noemt, begint om 12 uur 's middags
en sluit de deuren om 04.00 uur 's
nachts.
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