Warm aanbevolen
Woestijn Jasmijntjes
Storytrail Plaats Delict
Tijdens de stadswandeling Plaats
Delict wordt de donkere kant van
de geschiedenis van Utrecht
beleefd. Onderweg verwent
meesterverteller Godefridus
bezoekers met de meest bizarre
Utrechtse moord- en
doodslagverhalen. Ga mee en
geniet van een ietwat macabere,
maar ook lichtvoetige tocht door het
stadsverleden.
Zondag 19 november, om 14.00
uur start de tocht vanaf het
Domplein in Utrecht.
Visueel spektakel Explore Festival
Verrassende voorstellingen uit
verschillende windstreken zijn te
bewonderen tijdens het Explore
Festival. Van een visueel spektakel
uit China tot een kijkje in de wereld
van Marokkaanse aïta's. En van
anarchistische maatschappijkritiek
uit Chili tot een installatie met 88
videoportretten van Aziatische
kunstenaars.
Van dinsdag 21 november tot en
met woensdag 29 november,
Stadsschouwburg Utrecht.

Jacob en zijn dochter Nour zijn op
zoek naar een veilige plek om
voorgoed te blijven. Ze maken een
verre en gevaarlijke reis. Onderweg
tovert Jacob hun barre tocht om tot
een groots avontuur. Douaneagenten veranderen in
waakhonden, een migratieambtenaar in een ijskoning en hun
medereizigers in
Woestijnjasmijntjes. Een modern
sprookje van een vader die als held
en schlemiel tegelijk zijn dochter de
mooiste bloemen laat zien in een
vallei van treurnis en ellende.
Zaterdag 19 november, 14.00 uur.
Stadsschouwburg Utrecht.
Dutch Comic Con
Het is dé plek om van alles over je
favoriete serie te scoren: de Dutch
Comic Con. Bezoekers kunnen zich
in de Jaarbeurs (laten)
onderdompelen in de wereld van
manga, games, bordspellen en
comics. Verschillende idolen zijn
aanwezig en is er een contest voor
de beste outfit.
Zaterdag 18 november en zondag
19 november, Jaarbeurs Utrecht.

Utrechtse

Smartlappen
Van Dokter Bernhard tot Manuela.
Alle tranentrekkers komen voorbij
tijdens het jaarlijkse Utrechtse
Smartlappenfestival. Zo'n 45 cafés
in de binnenstad doen mee.
Sommige hebben een speciaal
smartlappenmenu en zelfs de
beiaardier van de Dom speelt
levensliederen. Ook is er een
cursus waarbij deelnemers een
eigen tranentrekkende tekst op een
zakdoek leren schrijven. Van
vrijdag 17 november tot en met
zondag 19 november, verschillende
cafés in het centrum. De cursus is
op vrijdag (19.30 uur) in boekwinkel
Savannah Bay.
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