
 

 

 

  

 

 

Redactie: Cultuur & School Utrecht 
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Op woensdag 22 februari 2017 
organiseert Cultuur & School Utrecht 
een borrel voor de 
cultuurcoördinatoren en leerkrachten 
van basisscholen en de educatoren van 
de culturele instellingen.  
 
Cultuur & School Utrecht wil deze 
partijen samen brengen voor een 
informele borrel om de samenwerking 
en verbinding te stimuleren. 
 
Kennis en ervaringen kunnen worden 
uitgewisseld en vragen kunnen worden 
beantwoord. 
 
Alle cultuurcoördinatoren en 
leerkrachten van Utrechtse 
basisscholen zijn welkom! Locatie en 
tijd wordt later bekend gemaakt.  
 
 
 
 

 
 

 

 
Cultuur & School Utrecht heeft als missie om 
de culturele activiteiten die aangeboden 
worden te laten aansluiten op de wensen en 
behoeften van het onderwijs.  
Om dit te realiseren zijn Floriëlle en Laura, de 
medewerkers van Cultuur & School Utrecht, 
op zoek naar scholen die openstaan voor een 
gesprek.  
 
Ben jij de cultuurcoördinator of leerkracht die 
het interessant vindt om met ons in gesprek 
te gaan over de manier waarop je invulling 
geeft aan cultuureducatie op school? Laat het 
ons dan weten. Met deze informatie kunnen 
wij in de toekomst beter inspelen op de 
vragen vanuit het onderwijs.  
 
Heb je interesse? Neem dan contact op met 
Floriëlle via: 
florielle@cultuurenschoolutrecht.nl  
of 030 711 62 29. 
 
 
      
 

Cultuur & School Utrecht is 

het coördinatiepunt voor 

het grootschalig 

cultuuraanbod in de stad 

Utrecht. Cultuur & School 

Utrecht regelt voor 

Utrechtse basisscholen het 

bezoek aan musea en 

podia. Maar de stichting 

doet meer dan dat: zij 

inventariseert 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 leerlingen 

opdoen in het museum, de 

concertzaal of het theater 

echt leren buiten de school!   

 
Ben je nog op zoek naar een cultureel bezoek voor je klas? 
Geen probleem! Je kunt het hele jaar door klassen 
inschrijven. 
 

Wat dacht je bijvoorbeeld van een rondleiding in het 
AAMU. Vlieg naar Australië en leer de kunst van de 
Aboriginals kennen. Of ga naar Het Utrechts Archief voor 
een kijkje in de geschiedenis van onze eigen stad. In 
Sonnenborgh leer je over de sterren, de maan en de 
planeten, in het Universiteitsmuseum kom je van alles te 
weten over wetenschap en onderzoek en het Centraal 
Museum laat het verleden, heden en de toekomst van 
Utrecht zien. Voor een impressie van de Utrechtse musea, 
bekijk deze video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FglJuTtr4T4 
 

Wil je met de klas naar een voorstelling, dan kun je in de 
Stadsschouwburg Utrecht bijvoorbeeld naar Neushoorn 
spektakel, een uitbundige muziektheatervoorstelling voor 
kinderen vanaf groep 3/4 met een eigenwijze geest. Of 
naar Binnenbeest een dansvoorstelling die kinderen en 
ouders/docenten eraan herinnert dat grote mensen ook 
ooit kind zijn geweest. Een voorstelling over controle 
versus impulsiviteit en orde versus chaos. 
 
In TivoliVredenburg beleef je muziek in een prachtig 
gebouw. Je kunt onder andere naar Cellostorm, een 
voorstelling over eenzaamheid en vriendschap, zonder 
woorden maar met veel humor en muziek uit de hele 
wereld. Of naar Roodhapje, een jeugdopera over de 
ontmoeting tussen Roodkapje en een eenzame wolf die 
haar naam voortdurend verhaspelt tot Roodhapje. 
 
Ben je benieuwd naar ons gehele aanbod? Kijk dan op: 
www.cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/  
 

Het jaarverslag van Cultuur & School Utrecht van 

2015 is af. Je vindt het jaarverslag op onze website: 

www.cultuurenschoolutrecht.nl/over-ons/   
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