van ongeveer 300 woorden. Een
deskundige jury zal zich buigen
over de dictees en degene met de
minste fouten gaat naar huis met
een boekenbon van 100 euro.
Deelname kost 7,50 euro.
16 december, 20.00-22.00 uur,
Centrale Bibliotheek, Oudegracht
167, Utrecht.
Broertjes Jussen

Hans Dorresteijn.
Foto Tessa Posthuma de Boer

De broertjes Lucas en Arthur Jussen.
Foto Carli Hermès

Fonteyn Festival
Wijn, spijs en muziek: dat zijn de
drie kernwoorden van het Fonteyn
Festival. Het Janskerkhof wordt
weer omgetoverd tot één grote
wijnproeverij. Je huurt een glas bij
de kassa en kunt zo een rondje
maken langs de stands van onder
meer wijnbar LeFebvre en VinVin.
Al is er voor de liefhebbers ook een
biertje of cider te krijgen.
15 t/m 17 december, vr. en za.
14.00-01.00 uur, zo. 12.00-23.00
uur, Janskerkhof, Utrecht.
Utrechts Dictee
In de Centrale Bibliotheek kunnen
taalwonders zich zaterdag buigen
over het Groot Dictee met als
thema 'de stad Utrecht'. Schrijfster
Manon Uphoff schreef het dictee
© AD

De pianobroertjes Lucas en Arthur
Jussen zijn zondagmiddag in de
Grote Zaal van TivoliVredenburg
voor de Nederlandse première van
een nieuw concert voor twee
piano's en orkest van de beroemde
componist Philip Glass. Het tweede
deel van het concert is een
uitvoering van Tjaikovski's Vierde
Symfonie, volgens de aankondiging
een 'achtbaan van emoties die
eindigt in een volksfeest'.
Uitgevoerd door de Philharmonie
zuidnederland.

maakte zelf een selectie uit zijn 13
platen voor deze 'veertig jaar
liedjes show'.
Vrijdag 15 december, 20.30 uur,
Podium Hoge Woerd, Hoge
Woerdplein 1, De Meern.
U Jazz Festival
Zaterdagavond barst in drie
TivoliVredenburgzalen tegelijk het
zevende U Jazz Festival los.
Hoofdgast van dit jaar is componist
en pianist Martin Fondse; hij
cureerde een aantal artiesten en
zal zelf ook optreden met zijn
Martin Fondse Orchestra, waar ook
trompettist Erik Vloeimans bij
aanschuift.
Zaterdag 16 december, programma
vanaf 19.30 uur in
TivoliVredenburg.

Zondag 17 december, 15.00 uur,
Grote Zaal TivoliVredenburg.
Neurosen en andere hobby's
Een therapeutisch programma: dat
klinkt misschien nog niet erg
feestelijk. Maar als je weet dat de
initiatiefnemers Hans Dorresteijn,
Ingmar Heytze en Vrouwkje
Tuinman zijn, zou het toch nog
eens best gezellig kunnen worden.
In hun theatershow vol muziek,
liedjes en poëzie onderzoeken ze
waarom artiesten vaak zulke
zenuwenlijers zijn. Misschien dat
de bezoeker er ook nog wat van
opsteekt.
Zaterdag 16 december, 20.00 uur,
Stadsschouwburg Utrecht,
Lucasbolwerk 24, Utrecht.
Gerard van Maasakkers
Gerard van Maasakkers is na 40
jaar carrière ook buiten de
Brabantse provinciegrenzen
bekend en viert zijn jubilieum met
een tour door het hele land, die
vrijdag Podium Hoge Woerd
aandoet. Zijn liedjes zijn
ontroerend, maar ook uitbundig. Hij
donderdag 14 december 2017
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