een momentje voor zichzelf.
Tijdens de ontmoetingen op het
dak slijmen en flirten ze, waardoor
thema's als jaloezie en overspel
niet links blijven liggen.

de hele familie is geïnspireerd op
de GVR van Roald Dahl.

Vr 15 en za 16 juni, 20.30 uur,
Parnassos Cultuurcentrum.

Verhalen over thema identiteit

Veldhuis & Kemper

Veldhuis & Kemper.
Foto mart boudestein

Na een jaar lang uit elkaar te zijn
geweest, staat het cabaretduo
Veldhuis en Kemper weer in het
theater. Hun sabbatical bood
genoeg onderwerpen waar de twee
over konden bijpraten. Deze
gesprekken vormen de basis voor
hun negende programma Geloof
ons nu maar.

Za 16 en zo 17 juni, verschillende
tijden, Podium Hoge Woerd.

Wie ben ik eigenlijk? Een vraag die
moeilijk te beantwoorden is in tijden
waar keuzestress en burn-outs veel
voorkomen. Op het programma van
het Dwarslopers Festival staan
films, exposities, workshops,
lezingen en debatten om over
identiteit na te denken. Filosoof Bas
Haring opent het festival.
Za 16 juni, van 13.00 tot 22.30 uur,
TivoliVredenburg.

Vr 15 en za 16 juni, 20.00 uur,
Stadsschouwburg Utrecht.
Familiefestival Julianapark

Utrecht Canal Pride.
Foto Jeroen Jumelet

Midzomergracht festival
De liefde vieren in al zijn vormen,
deze boodschap staat tien dagen
lang centraal in de Utrechtse
binnenstad om aandacht te
schenken aan meer zichtbaarheid
van de Utrechtse lhbtigemeenschap. Zaterdag kleurt de
stad roze met meer dan veertig
boten die tijdens de Utrecht Canal
Parade over de Oudegracht varen.
Daarna kan er nog verder gefeest
worden op het Domplein,
Jacobhofsplein, Zocherpark en het
Paardenveld.
Van vr 15 juni tot en met zo 24 juni,
meerdere locaties.
Na regen komt ...
Theaterproductie Na de regen
speelt zich af op het dak van een
hoge kantoorflat. Jonge
werknemers vluchten erheen voor
© AD

Fonkeltoon, een nieuw
muziekfestival in het Julianapark
voor jong en oud. Kinderen kunnen
zelf muzikaal aan de slag of
luisteren naar een muzikaal
verhaal. Zelfs voor de allerkleinsten
(vanaf 1 jaar) is er wat te doen.
Oprichters Hanne van de Vrie en
Eva Visch - beide
muziekvakdocenten - willen aan
een zo breed mogelijk publiek
duidelijk maken dat er veel meer
mogelijk is met muziek. Ook is er
een Klankbad, de mogelijkheid om
zelf een muziekinstrument te
maken en zijn er verschillende
foodtrucks aanwezig.
Zat 16 juni, van 12.00 tot 17.00 uur,
Julianapark.
Fluisterkind
De dansvoorstelling Fluisterkind
gaat over Nobbie, die met zijn
droomtetteraar boze dromen
wegblaast en er goede dromen
voor terug probeert te krijgen. Alles
gaat goed, tot er een paar dromen
ontsnappen. Gelukkig krijgt Nobbie
hulp van vier kinderen om de
dromen terug te krijgen. Het vijftal
maakt allerlei avonturen mee. Deze
verhalende balletvoorstelling voor
donderdag 14 juni 2018
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