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Datum Projecten Inhoud Locatie

Doorlopend CAL Doorlopend onderzoek naar community art projecten in Nederland

1 x in kwartaal Blockparty Overvechts talent ontwikkelen op het gebied van programmering, produceren, en publiciteit. Stefanus

Iedere 1e zondag van de maand Theater Dichtbij Verschillende programmering van STUT-voorstellingen Stefanus

Het hele jaar VIP - Bus De bus rijdt door Utrechtse wijken en treedt in contact met bewoners om hun verhalen te horen en ideeën en inspiratie op te doen. Westwijken

2007 - 2010 Leven met Verschillen

Het driejarige Utrechtse project Leven met Verschillen biedt theatermakers de kans om theater te maken in de samenleving. Het
gaat uit van wat mensen ter plekke bezighoudt, wat hun geschiedenis is en wat hen verbindt. Het CAL volgt het proces, registreert
en publiceert het onderzoek. Het Kunst in mijn Buurt team geeft achter de schermen ondersteuning en deelt expertise op het gebied 
van productie, communicatie, het opstellen van projectplannen en het aanvragen van fondsen.

Doorlopend Kunst in mijn Buurt netwerk
Netwerk opbouwen rondom fysieke ankerpunten in de culturele krachtwijken van Utrecht, met stakeholders in de wijken 
(kunstenaars, wijkbureau's, wethouders, burgemeester, woningbouw, welzijnsinstanties).  De rol van Kunst in mijn Buurt is het 
inbedden van cultureel initiatief in een krachtige duurzame omgeving.

Overvecht, Kanaleneiland, 
Ondiep, Zuilen, Hooggraven, 
Lombok, Kruiskamp Amersfoort

CAL database Ontwikkeling database voor community art projecten in Nederland

Doorlopend Uitshop Utrechts Uitburo beheert doorlopend een webshop en uitshop op het Domplein.

Doorlopend Educatie Ontwikkeling educatie programma voor basis onderwijs en vmbo rond thematiek Vrede van Utrecht. 

CAL XL Opzet Community Art Lab XL (landelijk centrum/internationaal onderzoek)

Doorlopend CAL Doorlopend onderzoek naar community art projecten in Nederland

Cultural Lodging Matching internationale creatieven via bed & breakfast principe en introductie in cultureel Utrecht

ECOC 2018 Voorbereiding bidbook + onderzoek Culturele Hoofdsteden 

Culturele Zondagen Ontwikkeling bidbook Culturele Zondagen

Cultuurcoaches In samenwerking met Zimihc stelt Kunst in mijn Buurt cultuurcoaches aan om een betere chemie te bewerkstelligen tussen de 
programmering in de fysieke ankerpunten, zoals Stefanus etc., en de bewoners en cultureel ondernemers eromheen.  

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

Januari Womenspeak! Womenspeak! richt zich op thema's die in eerste instantie als 'algemeen verschijnsel'worden gezien, maar als je er beter naar kijkt,
ter discussie gesteld kunnen worden en vanalles te maken hebben met de eigen identiteit van en de beeldvorming over vrouwen.

23-jan Soestvrijstaal
Soestvrijstaal is een nieuw cultureel talentenpodium voor jongeren uit Soest en Soesterberg. Het evenement bestaat uit een aantal
podiumavonden waarbij jong talent uit Soest en omgeving de kans krijgt om op te treden naast artiesten die al wat meer ervaring
hebben. 

Soest

3 t/m 7 februari MightySociety6 Theater Kikker presenteert een reeks van tien voorstellingen over brandende actuele kwesties. In dit zesde deel brengt
mightysociety ‘the war back home’. mightysociety 6 is een duister drama over verlies en verraad, over oorlog en vleselijke lusten. Theater Kikker

Maart As I Left My Fathers House Theatervoorstelling geprogrammeerd door Kosmopolis Utrecht

Maart Womenspeak! Womenspeak! richt zich op thema's die in eerste instantie als 'algemeen verschijnsel'worden gezien, maar als je er beter naar kijkt,
ter discussie gesteld kunnen worden en vanalles te maken hebben met de eigen identiteit van en de beeldvorming over vrouwen.

Maart Canon
De Kosmopolis Canon is een noodzakelijke maar speelse toevoeging op de 'Nederlandse Canon'. Wat moeten we in onze diverse
samenleving minimaal van elkaar weten? Kosmopolis organiseert met haar partners ontmoetingen tussen experts, amateurs en
liefhebbers, die de Grote Namen uit vele culturen presenteren en verdedigen.

5-mrt Groen Links Cultuurwerkgroep wil graag praten over plannen VvU tbv input voor hun eigen programma, met name ook geïnteresseerd in 
Community art.

21-mrt Domstad Fusion
Migranten festival in Tivoli georganiseerd door Roma Stichting Triana, Stichting Lacumaj, Stichting Shree, Stichting Musidal 
Union Hollande, Sociaal Cultureel Vereniging Maawina, Stichting Koshish. Vrede van Utrecht verzorgt productie en communicatie 
in samenspraak met de MZO's en Stichting BOEG en Kosmopolis Utrecht.  

Tivoli

6-mrt Soestvrijstaal
Soestvrijstaal is een nieuw cultureel talentenpodium voor jongeren uit Soest en Soesterberg. Het evenement bestaat uit een aantal 
podiumavonden waarbij jong talent uit Soest en omgeving de kans krijgt om op te treden naast artiesten die al wat meer ervaring 
hebben. 

Artisshock - Soest

1-apr CAL onderzoeksbijeenkomst
Bijeenkomst voor onderzoekers en fondsen. Het belangrijkste gespreksonderwerp is: welk soort onderzoek nodig is binnen 
community art. Wat willen fondsen weten, hoe vertaal je wat er binnen een project gebeurt naar onderzoeksresultaat: cijfers of 
verhalen of iets anders. Wat geeft écht waardevolle informatie over het project. 

14 tm 26 april Francine Claassen Tentoonstelling 'Een wereld op straat' door Francine Claassen. Kunst in mijn Buurt ondersteunt productioneel en publicitair. Stefanus, Bibliotheek Overvecht, 
Centraal museum

17-apr Soestvrijstaal
Soestvrijstaal is een nieuw cultureel talentenpodium voor jongeren uit Soest en Soesterberg. Het evenement bestaat uit een aantal 
podiumavonden waarbij jong talent uit Soest en omgeving de kans krijgt om op te treden naast artiesten die al wat meer ervaring 
hebben. Door Kaassschaafcollectief i.s.m. Kunst in mijn Buurt.

Kunstencentrum Idea - Soest

Mei Womenspeak! Womenspeak! richt zich op thema's die in eerste instantie als 'algemeen verschijnsel'worden gezien, maar als je er beter naar kijkt,
ter discussie gesteld kunnen worden en vanalles te maken hebben met de eigen identiteit van en de beeldvorming over vrouwen. 

Mei Verborgen Stem editie Presentaties van koren en individuele zangers uit 5 wijken. Lombok

Mei Zonen en dochters Tentoonstelling 'Zonen en dochters' in samenwerking met Amersfoort 750 Amersfoort

1-mei Soestvrijstaal
Soestvrijstaal is een nieuw cultureel talentenpodium voor jongeren uit Soest en Soesterberg. Het evenement bestaat uit een aantal
podiumavonden waarbij jong talent uit Soest en omgeving de kans krijgt om op te treden naast artiesten die al wat meer ervaring
hebben.

Artisshock - Soest

17-mei Linken Leggen: Lombok – Laan van 
Nieuw Guinea

Utrechters als bewoners van een wijk actief in staat stellen om verbindingen te leggen tussen verleden, heden en toekomst vanuit
intercultureel perspectief. Lombok

31-mei Feest van de Geest Het feest van inspiratie en elkaar verstaan. Feest waarbij ieder vanuit zijn of haar eigen inspiratie laat zien wat hem in vuur en vlam
zet op het Domplein. Samenwerkingsproject van de bewoners van het Domplein. (Editie 2009 o.v.) Domplein

2009 (april, mei?) Theater groep DOX Theatervoorstelling samen met jongeren uit het Asielzoekerscentrum, in Oog in Al, door Kunst in mijn Buurt i.s.m. Stichting de
Vrolijkheid. AZC Oog in Al

28-jun Wereldfeest Presentatie Kunst in mijn Buurt en Kosmopolis Utrecht tijdens het Werledfeest. Julianapark

Juli Films in wijken Kosmopolis Utrecht programma i.s.m. Nederlands Film Festival. Wijken Utrecht

juli Europa Cantat
Samenwerking met Europa Cantat met Vrede van Utrecht Podia op o.a. het Domplein, Hoogh Catharijne en het Jaarbeursplein. 
Daarnaast ondersteunt Vrede van Utrecht het korenprogramma in de provincie Utrecht en werkt Kunst in mijn Buurt samen met 
Europa Cantat en Kosmopolis Utrecht in het project Verborgen Stem, dat in verschillende wijken van Utrecht plaats heeft. 

apr-09

Planning Cultuurbereik: Activiteiten 2009

Gehele jaar door verschillende momenten:

jan-09

feb-09

mrt-09

mei 2009
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1-aug-09
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Datum Projecten Inhoud Locatie
Augustus Films in wijken Kosmopolis Utrecht programma i.s.m. Nederlands Film Festival.

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

Jong Fort

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 met de locatie of de geschiedenis van
Fort Ruigenhoek.

Fort Ruigenhoek

13-sep Uitfeest Kunst in mijn Buurt // Zomer van Utrecht // Vrede van Utrecht // Uitburo // Kosmopolis // Utrecht 2018 presenteren zich op het
Domplein.  Met op het einde van het Uitfeest een borrel voor het culturele veld. Domplein

21-sep World Peace is Possible Samenwerking met World Peace is Possible op het Domplein tijdens de internationale dag van de vrede. Domplein

20-sep Festival van het Goede Leven
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. De Zomer van Utrecht 
verzorgt een cultureel programma.

Kasteel Groeneveld

September Films in wijken Kosmopolis Utrecht programma i.s.m. Nederlands Film Festival.

September Multiple M Mutiple M zoomt in op de lifestyles van jongeren met een islamitische achtergrond, hun mode en muziek.

oktober Multiple M Mutiple M zoomt in op de lifestyles van jongeren met een islamitische achtergrond, hun mode en muziek.

Oktober Womenspeak! Womenspeak! richt zich op thema's die in eerste instantie als 'algemeen verschijnsel'worden gezien, maar als je er beter naar kijkt,
ter discussie gesteld kunnen worden en vanalles te maken hebben met de eigen identiteit van en de beeldvorming over vrouwen.

December Mystic festival Het mystic festival staat in het teken van het soefisme, de mystieke tak van de islam en biedt de bezoekers de mogelijkheid om op 
een spirituele ontdekkingstocht te gaan met soefi-rituelen, poezie, muziek, storytelling en proeverij. Stefanus

December Womenspeak! Womenspeak! richt zich op thema's die in eerste instantie als 'algemeen verschijnsel'worden gezien, maar als je er beter naar kijkt,
ter discussie gesteld kunnen worden en vanalles te maken hebben met de eigen identiteit van en de beeldvorming over vrouwen.

dec-09

sep-09

okt-09
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