PREMIUM
Diana, Zoe en Al vermaken zich prima op Festival Tweetakt op de Neude in Utrecht. ©
Angeliek de Jonge

Met Festival Tweetakt is het
festivalseizoen in Utrecht officieel
geopend
Met Festival Tweetakt is het nieuwe festivalseizoen in de buitenlucht vandaag
officieel geopend in Utrecht. Twee weken lang kun je op de Neude genieten van
theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens en beeldende kunst.
Elisa Heisen 30-03-19, 17:10

Wie deze week langs het plein is gefietst, is het vast al opgevallen. De Neude is voor
de gelegenheid omgetoverd tot een dorpje dat regelrecht uit Het Wilde Westen lijkt te
komen. Bezoekers kunnen naar theater- en dansvoorstellingen in het zogenoemde
Minitheater en in de Trekkerschuur. Ook staan er op het plein twee grote kassen: een
voor concerten en een eetcafé. Je kunt er terecht voor poffertjes en patat, maar ook
voor een echte maaltijd of een drankje aan de bar.

In het midden van het plein is een groot terras, dat zaterdagmiddag bomvol zit door
het mooie lenteweer. Veel mensen weten niet precies waar ze zijn beland, maar
vinden het festival er wel leuk uitzien. Luuk (29) en Tjeerd (26) genieten op een
bankje van de zon met een kop koffie. „Ik weet eigenlijk niet precies wat hier aan de
hand is, maar het ziet er gezellig uit. We wilden op het terras zitten en waar kun je
dat nou beter doen dan op de Neude?”, zegt Luuk. „We vinden theater wel allebei
leuk, maar komen daar niet speciaal voor”, vult Tjeerd aan.

Terras
Ze zijn niet de enigen die niet voor het theater komen. Ook Kevin (30) en Ouren (29)
zitten op het terras voor een kop koffie en later ook een biertje. „Het is lekker weer en
de Neude is een goede plek om even te gaan zitten”, zegt Kevin. „Het is nu al de
vijfde keer dat ik hier kom, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit naar een
voorstelling ben geweest. Misschien moet ik daar toch eens naar kijken”, aldus
Ouren.
Ook Diana Paisis en haar Britse vriend Al genieten volop van de zon op het terras.
Al is naar Nederland gekomen voor de liefde en krijgt van Diana’s dochter Zoë een
lesje Nederlands. „Het is geen makkelijke taal. Ik probeer nu wat meer woorden te
leren”, zegt Al in het Engels. Toch spreekt hij inmiddels al een aardig woordje
Nederlands.

Ik vind het wel jammer dat de meeste mensen
eigenlijk niet weten wat voor festival dit is, want
het is heel leuk
Hilian van de Pol, Bezoeker

Hilian (56) en Aart-Jan van de Pol (45) zijn wél speciaal naar de Neude gekomen
voor een voorstelling. Ze zijn cultuurliefhebbers en zijn dol op theater, dans en
muziek. Ze gaan vandaag naar Detective Le Schmou. „Ik vind het wel jammer dat de
meeste mensen eigenlijk niet weten wat voor festival dit is, want het is heel leuk”,
zegt Hilian. Aart-Jan nuanceert dat. „De voorstelling waar we eigenlijk naartoe
wilden, was al uitverkocht. Dus volgens mij loopt het prima.”
Festival Tweetakt duurt nog tot en met 14 april. Daarna kun je tot en met 16 juni op
alle zon- en feestdagen naar Fort Ruigenhoek voor beeldende kunst, theater, muziek
en meer.

