Warm aanbevolen
of majoor Bosshardt van het Leger
des Heils - ze kunnen morgen en
zaterdagavond zomaar eens
voorbij komen in dit gevarieerde
theaterconcert. Morgen en
zaterdag 20.30 uur, Werftheater,
Oudegracht 58-60 aan de Werf.

voor een stevige dosis Afrohouse.
O ja, dames mogen met z'n tweeën
voor gereduceerd tarief naar
binnen.
Zaterdag, 23.00-05.00, Winkel van
Sinkel, Oudegracht 158.

John Coffey in de Ekko

Zangeres Margriet Sjoerdsma.
FOTO AD

Leadzanger van John Coffey.
FOTO MARCEL WAGENAAR

'Eén van de laatste optredens van
de nu al legendarisch band': zo
luidt de ronkende aankondiging van
het concert van John Coffey in de
Ekko zaterdag. En daar zit een
kern van waarheid in, want de
Utrechters hebben een behoorlijke
staat van dienst opgebouwd als
spetterende live-act die nu aan hun
Europese afscheidstournee begint.
De Ekko in hun thuisstad slaan ze gelukkig - niet over.
Zaterdag, 20.30 uur, Ekko,
Bemuurde Weerd WZ 3
Hier en Daar

Binnenste Buiten Festival
Zaterdag verandert het
winkelgebied van het Maliekwartier
in Utrecht in één groot straatfeest
tijdens het Binnenste Buiten
Straatfestival. Voor-bijgangers
kunnen proeven en ervaren wat het
Maliekwartier allemaal te bieden
heeft. Het aanbod is divers: van
wijnproeverijen tot modeshows en
livemuziek.
Zaterdag, het gebied rond de
Nachtegaalstraat en de
Burgemeester Reigerstraat in
Utrecht, van 11.00 tot 17.00 uur.
Fiere vrouwen
Getalenteerde zangeressen zoals
Margriet Sjoerdsma brengen tijdens
Fiere vrouwen - briefliederen aan
onvergetelijke vrouwen een ode
aan hun favoriete vrouw. Rockbabe
Amy Winehouse,
presidentskandidaat Hillary Clinton
© AD

Festival Hier en Daar strijkt neer bij
Steede Hoge Woerd in Leidsche
Rijn waar je meer leert over je
eigen eten. Wat eet je, waar komt
het vandaan en wat betekent jouw
eten voor de rest van de wereld?
Je kunt zelf aan de slag in de tuin
met Soepa of doe mee aan de
Food Print Challenge. Het festival
is onderdeel van de Utrechtse
Oogstweek, die nog tot zondag
duurt.
Zondag, 13.00-17.00, Steede Hoge
Woerd, Hoge Woerdplein 1, De
Meern.
Flirt-editie
Het belooft zaterdag een mierzoete
en broeierige bedoeling te worden
in de Winkel van Sinkel in de
Utrechtse binnenstad. Bij het feest
Candyshop - The Flirt Edition
krijgen bezoekers aan de deur een
groen, geel of rood bandje. Wat
staat voor respectievelijk 'single',
'flirt' of 'taken' oftewel: bezet. Onder
anderen Jayh Jawson verzorgt een
live-optreden en Babel-ish zorgt
donderdag 22 september 2016
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