
 
  ALGEMEEN 

Welkom bij de eerste Nieuwsbrief van 
Cultuur & School Utrecht! 
Cultuur & School Utrecht is het 
coördinatiepunt voor het grootschalig 
cultuuraanbod van de stad Utrecht. 
Cultuur & School Utrecht regelt voor 
Utrechtse basisscholen het gehele 
bezoek aan musea en podia in de stad 
Utrecht. Maar we doen meer dan dat: 
we inventariseren de wensen en 
behoeften van scholen zodat het 
culturele aanbod nog beter aansluit op 
het lesprogramma van de scholen. 
Daarmee is de rijke ervaring die 
leerling opdoen in het museum, de 
concertzaal of het theater echt leren 
buiten de school!   
 

 

 
SNEAK PREVIEW - SAVE THE DATE 
Komt dat zien!  Cultuur & School Utrecht nodigt u van harte uit op 
de eerste Sneak Preview. Op ludieke wijze maakt u en uw collega 
leerkrachten kennis met het culturele aanbod van Museum voor 
de Klas, Jeugd- en muziektheatergezelschap Het Filiaal, 
Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg en andere culturele 
organisaties in Utrecht. Niet alleen krijgt u meer inzicht in het 
culturele aanbod voor uw eigen groep, maar ook wat uw collega’s 
met de leerlingen gaan doen. Zo kunt u toewerken naar een 
doorgaande leerlijn cultuureducatie binnen uw school. Neem 
daarom twee of drie collega’s (meer mag altijd!) mee van school. 
Ook voor hen is het interessant! Tevens komt u informeel in 
contact met leerkrachten van andere scholen en educatief 
medewerkers van de culturele instellingen. 
 
Wanneer  22 april 2015 van 15.00 – 17.00 uur met 
   aansluitend een borrel 
Waar    TivoliVredenburg, Cloud Nine, 
   Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht 
Voor wie   alle leerkrachten in het primair onderwijs in
   de stad Utrecht 
Wat   gesprekken, filmpjes, stukjes uit een  
   voorstelling 
Prijs   gratis 
Hoe  u kunt u aanmelden door een mailtje sturen 

naar info@cultuurenschoolutrecht.nl Geef 
uw naam en de namen van uw collega’s 
door en van welke school u komt.   

 

  

  

 
NIEUWSBRIEF 01 JANUARI 2015 
www.cultuurenschoolutrecht.nl 
Redactie: Cultuur & School Utrecht 
Fotografie: Anna van Kooij  
 

WWW.CULTUURENSCHOOLUTRECHT.NL ● BOORSTRAAT 107 ● 3513  SE  UTRECHT ● 030-711 62 29 
 

  

NIEUW  

De leerlingenpublieksprijs 
Wat vinden de leerlingen nu 
eigenlijk van de voorstelling, 
het concert of het 
museumbezoek? Op een 
leuke manier wordt snel en 
gemakkelijk de eerste indruk 
van leerlingen in kaart 
gebracht. Ook zullen we korte 
interviews met leerlingen 
houden. In een volgende 
nieuwsbrief rapporteren we 
deze eerste bevindingen. Na 
een jaar kunnen we de eerste 
leerlingenpublieksprijs 
uitroepen voor het beste 
museum, concert of 
voorstelling.  
 

 
MUSEUM VOOR DE KLAS WORDT VERNIEUWD 
De educatieve programma’s van de musea worden de komende jaren 
vernieuwd. Doel is om de programma’s nog beter te laten aansluiten op 
de lesinhoud en de wensen en behoeften van leerkrachten. Wil je 
meedenken? Neem dan contact op met Floriëlle Ruepert:  
florielle@cultuurenschoolutrecht.nl 
 

Wilt u weten met wie u contact heeft, hieronder stellen de twee 
medewerkers zich voor: 
FLORIELLE RUEPERT - Coördinator 
"Al meer dan 12 jaar werk ik in de cultuursector als projectleider  
en heb ik veel ervaring opgedaan in het initiëren, ontwikkelen en 
uitvoeren van projecten en het opzetten van netwerken. Ik heb veel 
projecten geleid op het snijvlak van cultuur en onderwijs. Ook heb 
ik zelf als docent gewerkt in het Voortgezet Onderwijs. Met veel 
plezier werk ik aan het neerzetten en uitvoeren van deze nieuwe 
organisatie. 
 

 Robbie van Boeijen - Medewerker 
Planning en Organisatie 
"Al weer enige tijd afgestudeerd aan de studie Culturele 
Maatschappelijke Vorming richting kunst- & cultuureducatie. 
Afgelopen jaren heb ik veel culturele evenementen opgezet en 
gecoördineerd. Vaak samen met leerlingen uit het primair en 
voorgezet onderwijs. Vorig jaar heb ik als Coördinator 
Evenementen in het bestuur gezeten van de studenten  
kunst- & cultuurvereniging ViaKunst." 
 

 

  
EDUCATIEF PROGRAMMA IN DE KIJKER 
Elke nieuwsbrief zullen we een educatief programma in het zonnetje zetten. Nu graag aandacht voor:  

Schoolconcert Percossa “The Real Deal”  
spektakelstuk in TivoliVredenburg 
Op 2 en 3 juni biedt TivoliVredenburg een spectaculair school- 
concert aan voor groep 7 & 8. Het educatieprogramma van seizoen  
’14-’15 wordt hiermee uitgebreid met een eenmalig aanbod. 
Percossa is méér dan een percussiecollectief, en zelfs meer dan  
hun alter ego ‘Rebels of Rythm’. Zaal na zaal is overdonderd door  
de voorstellingen van de vier rauwe mannen. Inmiddels hebben  
de spierbonken de wereld gezien. Nu tonen ze, als echte mannen,  
hun ware gezicht. Met “The Real Deal” treedt Percossa weer op  
in Nederland, met een knettergekke show vol bizarre acts,  
stoerdoenerij en vooral steengoede muziek. 
 
Laat je overdonderen door Percossa, en kom kijken in de  
Grote Zaal van TivoliVredenburg! 
 
Voor €5 per leerling kan “The Real Deal” worden bezocht op: 
2 juni – 14.00 uur  
3 juni – 09.00 uur + 11.00 uur + 13.00 uur  
Duur voorstelling: 1 uur 
Regie: Jos Thie 
Aanmelden via Cultuur & School Utrecht: info@cultuurenschoolutrecht.nl 
Voor meer informatie www.percossa.nl 
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