Cultureel Erfgoed Planning 2009
Datum

Projecten

Inhoud

Locatie

Vrede van Utrecht opbouw
programma 2013

Verkenning samenwerkingsprojecten andere gemeenten ten behoeve van programmering in 2013.

Rhenen, Heuvelrug, Woerden,
Houten, Nieuwegein,
Veenendaal, Amersfoort, De Bilt,
Soest, Wijk bij Duurstede, Zeist

11 mei t/m 22 juni

KAAP

In het kader Zomer van Utrecht opgenomen in de programmering.

Fort Ruigenhoek

13-jun

Overdracht Soesterberg

Een muziekspektakel rondom de symbolische overdracht van militaire bestemming naar natuur van en voor de bevolking. We verwachten zo’n 30.000 bezoekers. Vrede
van Utrecht presenteert zich bij het event.

Vliegbasis Soesterberg

25 juni t/m 5 juli

Kasimir en Karoline door
NTGent/De Veenfabriek

Stadsschouwburg Utrecht presenteert in het kader van de Zomer van Utrecht een groot internationaal theaterspektakel door NT Gent: Kasimir en Karoline. In regie van
Johan Simons en Paul Koek. Utrecht/Soesterberg staat hiermee in het rijtje: Antwerpen, Athene, Avignon, Keulen.

Vliegbasis Soesterberg

25 juni t/m 11 juli

King Arthur door Xynix Opera

Xynix opera op locatie tijdens de Zomer vanb Utrecht op Fort Rijnauwen met een eigentijdse vertolking van King Arthur.

Fort Rhijnauwen

27, 28 juni en 4,5 juli

diverse voorstellingen

Productiehuis d*Amor heeft zijn intrek genomen in een boerderij in Haarzuilens en zal verschillende activiteiten maken en presenteren gedurende de hele zomer. In juni,
vlak voor de zomervakantie, zullen een aantal voorstellingen tegelijkertijd plaats vinden en zo komt er een minifestivalletje rondom de boerderij in de weekends van 26 juni Haarzuilen
en 3 juli.

27, 28 juni en 4,5 juli

Schoolpleinorkest

Theatermakers en muziekanten van het Fort van de Verbeelding gaan met en op de basisschool in het dorp Haarzuilens aan de slag met kinderen, ouders en andere
verwanten. Samen met alle instrumenten en hun bespelers uit het dorp maken ze een orkest.

Haarzuilen

4, 5 juli en 11, 12 juli

Community ART project van
Jonna Schipper & Charlotte van
Eeuwijk

Jonna en Charlotte gaan op onderzoek uit en duiken in het dorp en leven van Haarzuilens. Ze verzamelen informatie over de identiteit van de bewoners en het dorp om
daar een voorstelling mee te maken. Kunst in, voor, met en door de gemeenschap. De voorstelling zal gespeeld/getoond worden in de twee weekends voor de vakantie.

Cultuurhuis Haarzuilens

12, 19, 26 juli en 2
augustus

Zondag in Utrecht

Op vier zondagen in de zomervakantie zal er een breed, vernieuwend en kwalitatief muziekprogramma in de tuinen en het koetshuis zijn. Verschillende podia waaromheen
Kasteel Amerongen
je met je picknickmand, of etend aan lange tafels onder de bomen, de dag kunt verpozen.

15 juli t/m 1 augustus

Klank-en Lichtspel uit de oude
doos in een nieuw jasje

In de jaren 60 maakte HET klank-en lichtspel bij het kasteel van Wijk bij Duurstede nationaal furore! Vanaf 2009 wordt er opnieuw leven geblazen in deze Wijkse traditie.
Een geheel nieuwe versie met speciale composities zet opnieuw het kasteel in de hoofdrol.

21 t/m 30 aug

Robin Hood

De Vlaamse jonge makers Sarah Moeremans en Joachim Robbrecht maken een Shakespeariaanse hippe versie van Robin Hood. Een grote familievoorstelling na de In de tuinen
zomervakantie in de tuinen van het Kasteel en met amateurs en muziekverenigingen uit de omgeving.
Haarzuilens

aug-09

Radio Boeren Baken

Beeldende Kunst en radio project door Robert van der Horst op Fort Ruigenhoek.

Gehele jaar door verschillende momenten:

mei-09

jun-09

jul-09

Kasteel Wijk bij Duurstede

aug-09

Fort Ruigenhoek

sep-09
4 t/m 13 september Fort
Ruigenhoek; 18-20 en 25Jong Fort
27 september andere
forten.

Het Lab & Theatergroep DOX organiseren in de maand september de theatermanifestatie JONG FORT voor jongeren. In 2 weekends en een midweek in september worden
voor vrij publiek en scholen verschillende theater-en dansproducties getoond. Deze producties worden speciaal op en voor deze locatie gemaakt en hebben een verbinding Fort Ruigenhoek
met de locatie of de geschiedenis van Fort Ruigenhoek.

20-sep

Van oudsher is Kasteel Groeneveld in Baarn buitenplaats voor de stedelingen. Inmiddels ook debat-en kenniscentrum voor stad en ommeland. In september 2009 zal voor
de derde keer op rij het Festival van het Goed Leven plaatsvinden. Een ontmoeting met en op de buitenplaats en elkaar om te luisteren, spreken, genieten, proeven, kijken Kasteel Groeneveld
en nuttigen van alles wat het goede (buiten)leven te bieden heeft.

Festival van het Goede Leven
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