
 

 

 

 

 

 

Redactie: Cultuur & School Utrecht 

 

● ● ●

 
 
 
 
 
 

Er is goed nieuws te melden: Cultuur & School Utrecht mag gaan 
uitbreiden! Vanaf september 2017 is Podium Hoge Woerd onze 
eerste nieuwe partner sinds de oprichting van Cultuur & School 
Utrecht. Dit schooljaar bieden zij twee voorstellingen aan, naast de 
voorstellingen van Het Filiaal theatermakers die al langer in Podium 
Hoge Woerd te zien zijn: 
 

- Op maandag 29 januari 2018 staat de voorstelling WC 
Monster van Lefkop in Podium Hoge Woerd. Het is een 
voorstelling voor de groepen 3 t/m 6. WC Monster is een 
flitsende, humoristische voorstelling over je angsten 
overwinnen en je dromen najagen.

- Op maandag 18 maart 2018 speelt de voorstelling Roest in 
Podium Hoge Woerd. Het is een voorstelling van De Dansers 
en Plan-d over eigenaardigheid en tolerantie, verandering en 
conservatisme. De voorstelling is geschikt voor de groepen 5 
t/m 8.

 
Via ons plansysteem zijn bovenstaande voorstellingen te boeken 
voor dit schooljaar. Meer informatie over de voorstellingen is te 
vinden op onze website: 
www.cultuurenschoolutrecht.nl/schooljaar/17-18/  
 

Naast Podium Hoge Woerd zijn er nog twee instellingen waarvoor 
Cultuur & School Utrecht gaat bemiddelen. Binnenkort zal een 
bezoek aan DOMunder te boeken zijn met je klas. DOMunder bevindt 
zich onder het Domplein en neemt je mee door de bewogen 
geschiedenis van 2000 jaar Domplein, Utrecht, Nederland en Europa. 
 
EKKO komt er als derde nieuwe partner bij. EKKO is een Utrechts 
poppodium dat muziek verbindt met popcultuur.  
 
Zoek je nog leuke activiteiten voor dit schooljaar? Bekijk onze 
website of neem contact met ons op over de mogelijkheden.  
 
 

Dit schooljaar organiseert Cultuur & School Utrecht weer 
een aantal bijeenkomsten voor de Utrechtse 
basisscholen.  
 

 
Zet woensdag 4 april 2018 in je agenda! Op die datum 
organiseert de gemeente Utrecht, in samenwerking met 
Cultuur & School Utrecht, voor het tweede jaar CultON. 
Een informatieve en gezellige cultuureducatiemarkt waar 
een groot deel van de culturele aanbieders in Utrecht 
zichzelf en hun aanbod presenteert. 
 

Sinds dit schooljaar hebben we een nieuwe enquête voor 
de leerkrachten en leerlingen die naar een culturele 
activiteit geweest zijn. De resultaten van de enquête 
leveren waardevolle informatie op voor zowel de 
culturele instellingen als voor de school. De culturele 
instellingen krijgen inzicht in de waardering van hun 
activiteiten. Voor de cultuurcoördinator van de school 
zijn de enquêtes van collega’s en leerlingen een 
interessant middel om de bezoeken te evalueren. Ook 
voor Cultuur & School Utrecht zijn de resultaten van 
belang, zodat wij onze dienstverlening kunnen 
optimaliseren.  
 

Op woensdag 30 mei 2018 organiseert Cultuur & School 
Utrecht, samen met Oberon, een bijeenkomst voor onze 
culturele instellingen en de Utrechtse basisscholen. Op 
deze middag brengen we aan de hand van de resultaten 
van de enquêtes de dialoog tussen hen op gang over wat 
het afgelopen jaar goed ging en wat beter kan. Ook 
blikken we samen vooruit op het nieuwe schooljaar, 
zodat we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen 
afstemmen. 

 

 

Het jaarverslag 2016 van Cultuur & School 

Utrecht vind je op onze website: 

www.cultuurenschoolutrecht.nl/over-ons/   

 
 
      
 

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!   
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