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Datum Projecten Inhoud

Internationaliseringstraject 
Internationalisering van culturele instellingen in Utrecht stad en regio, die gezien kwaliteit en massa het verschil kunnen maken m.b.t. het internationale 
profiel van Utrecht. Oprichting lokale SICA, ontwikkeling internationaal bezoekersprogramma, stimulering deelname internationale netwerken, 
ontwikkelen internationale kennis culturele instellingen, uitwisseling culturele hoofdsteden, artists in residence.

Vrede van Utrecht Leerstoel Ontwikkeling Vrede van Utrecht Leerstoel i.s.m. Provincie Utrecht en Universiteit Utrecht. Visiting professorship.

The Utrecht Principles Jaarlijks terugkerend internationaal wetenschappelijk symposium The Utrecht Principles i.s.m. Universiteit Utrecht. Elk jaar wordt één van de principes 
die ten grondslag lagen aan de Vrede van Utrecht onderzocht, resulterend in een symposium in combinatie met een publieksprogramma. 

Stadsgesprekken Betrekken van stakeholders bij belangrijk ontwikkelingen van de stad en provincie Utrecht in het trajectrichting Vrede van Utrecht 2013 en Culturele 
Hoofdstad 2018.

Vrede van Utrecht tentoonstelling 
2013

Tentoonstelling 2013: met alle musea in het Utrechtse Museumkwartier, de musea in Amersfoort en relevante musea in de provincie wordt een reeks 
tentoonstellingen voorbereid over de historische en actuele thematiek van de Vrede van Utrecht. Daarnaast wordt in 2013 op een tijdelijke locatie een 
"vrede-experience" gerealiseerd.

Kunst in Oorlog Ontwikkeling programma Kunst in Oorlog 2013

Nieuwe grond

In samenwerking met het Walter Maashuis wordt een netwerk opgebouwd van en ontmoetingsplek geboden aan jonge Europese kunstenaars die politiek 
en geëngageerd werk maken. Het netwerk wordt de komende jaren opgebouwd en bestaat uit kunstenaars die nieuwe verbinding willen aangaan, buiten 
de gebaande paden en disciplines. Kunstenaars die zoeken naar nieuwe vormen en andere verhoudingen aangaan met elkaar, het publiek, de podia, 
kennisinstituten, bedrijfsleven en Utrecht stad en provincie. 

ECOC 2018 Voorbereiding bidbook + onderzoek Culturele Hoofdsteden 

Utrecht Manifest Onderzoek naar de mogelijkheden om Utrecht manifest te ontwikkelen tot cultureel topevenement rondom social design. Een van de partners is 
Universiteit Utrecht.  

Utrecht Symphonie Orkest Onderzoek orkest Utrecht. Vrede van Utrecht ondersteunt het haalbaarheidsonderzoek naar voor een eigen Utrechts symphonie orkest. 

16 - 26 april Springdance Internationale journalisten worden uitgenodigd namens Springdance en Vrede van Utrecht.

29-mei Vrede van Utrecht Concert
Vrede van Utrecht Concert in de Domkerk. Programma van de Bachvereniging rond historische muziek Vrede van Utrecht met mediascape door Climate
Control. Na afloop van het Vrede van Utrecht concert worden voor een algemeen publiek ideeën van de ideeënsite van Vrede van Utrecht uitgevoerd: De
Dom als baken van licht en geluid, DJ op de Domtoren, mediascape door Climate Control. 

18-jun Linz Uitwisseling culturele hoofdsteden, Het Lab Utrecht speelt een voorstelling in het Shakespeare-festival in Linz, Culturele Hoofdstad 2009. Vrede van 
Utrecht verzorgt een feestelijke openingspremière voor stakeholders.

28-aug-09 Festival Oude Muziek op locatie
Publieksopening van Festival Oude Muziek in het kader van Zomer van Utrecht. Uitgevoerd wordt Midsummernightsdream van Mendelssohn op de
openingsavond van festival Oude Muziek in de openlucht (bijv Lepelenburg) om 12 uur ’s nachts. Uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw. Met
beelden van vj’s (studenten HKU ism professionele en befaamde vj).

oktober Vrede van Utrecht lezing Lezing i.s.m. Debatcentrum Tumult en Universiteit Utrecht, in aansluiting op Vrede van Utrecht Leerstoel.

december Belle van Zuylen lezing
Lezing i.s.m. SLAU. In de door SLAU en Vrede van Utrecht geïnitieerde lezingenreeks willen we de eenheid van Europa vanuit een literair perspectief 
benaderen door eminente buitenlandse auteurs uit te nodigen hun bijdrage te leveren door middel van een lezing met een internationaal georiënteerd 
onderwerp. 
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