Weekend voor kerst volop markten en fairs in stad en regio

Winterfeest Knus: antiheld in kerstgeweld

De Zadelstraat als decor van een
kerstmarkt.
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Het weekend voor kerst is
traditioneel gezien hét moment
voor een bezoekje aan een
kerstmarkt. Met Knus heeft Utrecht
er dit jaar een nieuw festival bij en
ook in de regio valt er van alles te
doen.
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Een grote, pompeuze kerstmarkt,
zoals je die in Duitsland hebt, met
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kitscherige aankleding en bergen
glühwein en bratwurst: dat is niks
voor Utrecht. Zo dacht althans het
team van Utrecht Marketing, dat
initiatiefnemer is van het nieuwe
Knus Festival, deze zaterdag en
zondag te vinden in de hele
Utrechtse binnenstad. Projectleider
Ingmar Creutzburg: ,, Dat massale
is niks voor Utrecht. Bovendien
hebben we ook niet één groot plein
in de stad waar dat goed kan. Dus
bedachten we dat Knus groot moet
worden in de vele kleinigheden:
niet één grote markt, maar vier
markten verspreid over de stad."
Die vier markten zijn goede
bekenden van de stad: de
Streekmarkt, de Zelfgemaakte
Markt, de Swan Market en de
Twijnstraat Markt, die laatste is er
alleen op de zondag. In totaal zijn
er 400 kramen. De grootste
kerstmarkt ooit in Utrecht! ronkt de
marketingtekst op de website. Toch
een beetje massaal? Creutzburg:
,,400 klinkt misschien veel, maar zo
zal het niet aanvoelen. Doordat het
verspreid is over de binnenstad,
blijft Knus zijn naam eer aandoen."
Naast de markten zet Knus in op
een programma in zes huiskamers.
Utrechtse culturele partijen, zoals
het Literatuurhuis en het Café
Theater Festival, 'hosten' elk hun
eigen woonkamer waar zij een
eigen programmering laten zien.
Creutzburg: ,,Het zijn tenten, zo
ongeveer 6 bij 8 meter, die de
culturele partijen inrichten als
gezellige woonkamer. Je moet elk
moment van de dag aan kunnen
schuiven."

nieuw publiek kunnen aanspreken."
Eén van die plekken waar
bezoekers zich kunnen laten
verrassen, is de woonkamer van
Stukafest op het Stadhuisplein. Het
studentenkamerfestival gaat daar
zijn tent transformeren tot een
woonkamer die niet zou misstaan
in een gemiddeld studentenhuis.
,,Inclusief pizzadozen, bierkratten
en hoopjes kleren in de hoek",
vertelt Gijs Mak, programmeur van
Stukafest. Wat gaat er allemaal
gebeuren dit weekend? ,,We
hebben twee singer-songwriters
van de Herman Brood Academie
en alles wordt gepresenteerd door
twee studentes van de
Theateracademie van de HKU. Ook
houden we een workshop
kersthangers knutselen van
pizzadozen en is er een workshop
beerpong: een studentenspelletje
waarbij je een pingpongbal in een
beker bier moet zien te krijgen."
Mocht een potje beerpong niet tot
de verbeelding spreken, dan zijn de
woonkamers van Utrechts
muzieklabel The Bakery of
kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat
alternatieven. Op het Domplein ten
slotte is er een huiskamer waar
meer dan twintig zangkoren
optreden. Om alvast in de ultieme
kerststemming te komen.
Knus is 16 en 17 december in de
binnenstad van Utrecht.

Platform
Grote namen staan er nog niet op
het programma. Sterker, er is in het
geheel geen programma of
blokkenschema te vinden, maar dat
is juist de bedoeling. ,,We willen
een platform zijn voor 'lief talent'.
Artiesten die nog niet op de grote
podia staan, maar hierdoor wel een
donderdag 14 december 2017
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