Warm aanbevolen
Belgisch Bierfestival

Zaterdag 28 januari, 20.00 uur.
Theater Kikker, Ganzenmarkt 14.

Tijdens Fier Belgisch Bier waan je
je op het Janskerkhof een weekend
lang in België. Belgisch biercafé
Olivier werkt samen met Anja Netto
van het Streekbierfestival, om
mensen kennis te laten maken met
verschillende Belgische bieren. 15
brouwerijen van onze Zuiderburen
zijn aanwezig, waaronder Affligem,
Vliegende Paard Brouwers en
Préaris.

De Andersons

Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari,
19.00 tot 23.00 uur op vrijdag en en
zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur,
Janskerkhof.

Zaterdag 28 januari, 20.30 uur.
Molen de Ster, Molenpark 3.

NK Poetry Slam

Altijd al eens geïnterviewd willen
worden in een talkshow? Schuif
aan bij cabaretier Patrick
Nederkoorn en schrijver Oscar
Kocken, waar niet BN'ers, maar
gewone mensen uit het publiek
over zichzelf vertellen. De
presentatoren hebben geen idee
wie er binnenloopt, maar juist dat
levert de meest bijzondere verhalen
van gewone Utrechters op.

Tijdens de 15de editie van het NK
poetry slam nemen jonge dichters
het tegen elkaar op in de
spannendste taalstrijd van het jaar.
Met behulp van ijzersterke zinnen
gaan de finalisten elkaar te lijf,
waarna juryleden Jules Deelder,
Dennis Gaens en Marjolijn van
Heemstra de winnaar kiezen. Die
mag zich een jaar lang de
Slampion noemen.
Vrijdag 27 januari, 20.00 uur.
TivoliVredenburg, Vredenburgkade
11.

Waar verwonder je je nog over?
Over die vraag buigt
kleinkunstgezeslchap De
Andersons zich, samen met
cabaretier Vincent Bijlo. In hun
theatershow Hier Dooft Niets
trekken ze ten strijde tegen de
onverschilligheid die zij veelal in de
wereld zien.

Zomaargasten

Zondag 29 januari, 12.00 uur.
Stadsschouwburg Utrecht,
Lucasbolwerk 24.
Flamenco

Bromance
Bromance is een toneelstuk over
het dorpsleven van de jongens Tim
en Bo, dat overhoop wordt gehaald
door de komst van stadsjongen
Jonas. Gevoelens van vriendschap,
jaloezie en verliefdheid mengen
zich in dit stuk. Het is gemaakt door
het gouden duo van JONG
Oostpool, Joachim Robbrecht en
Timothy de Gilde. In het stuk zetten
de drie jonge acteurs Willem
Voogd, Daniel Cornelissen en
Marius Mensink drie sterke
karakters neer. De voorstelling won
de Gouden Krekel 2016, de prijs
voor meest indrukwekkende
jeugdtheaterproductie.
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Biënnale
In het laatste weekend van dit
tweejaarlijkse internationale
muziek- en dansfestival worden de
nieuwste ontwikkelingen rondom
flamenco getoond. Tijdens deze
zesde editie van het festival komt
de top van deze Spaanse dans
naar de stad. Daarnaast is er
ruimte voor aanstormend talent om
zowel 's middags als 's avonds hun
dansen te vertonen in RASA,
Stadsschouwburg Utrecht,
TivoliVredenburg en Instituto
Cervantes. Tot en met 29 januari,
Verschillende locaties in de stad.

donderdag 26 januari 2017
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