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!

Redactie: Cultuur & School Utrecht

Wij, Floriëlle en Laura van Cultuur & School Utrecht,
wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2017 toe!

In de vorige nieuwsbrief werd het al
aangekondigd, Cultuur & School Utrecht
organiseert een borrel voor de
cultuurcoördinatoren en leerkrachten van
basisscholen en de educatoren van de culturele
instellingen. Vorige keer werd de datum 22
februari 2017 gecommuniceerd, maar dit wordt
verplaatst naar woensdag 8 februari 2017.
De borrel zal starten met een gezamenlijke
activiteit, waardoor je op een laagdrempelige
manier met elkaar in gesprek raakt. Daarna kun
je met elkaar doorpraten onder het genot van
een hapje en een drankje.

De Sneak Preview komt er weer aan! Nu de
feestdagen voorbij zijn gaan we richting het voorjaar
en dat betekent ook dat Cultuur & School Utrecht druk
bezig is met het nieuwe aanbod voor schooljaar 2017
– 2018.

Alle cultuurcoördinatoren en leerkrachten van
Utrechtse basisscholen zijn welkom!
De borrel wordt gehouden in ‘Het Huis
Utrecht’. Adres: Boorstraat 107, 3513 SE
Utrecht. Aanvang 16.00 uur.

Dit nieuwe aanbod presenteren we weer graag aan
alle geïnteresseerden tijdens de Sneak Preview op
woensdagmiddag 17 mei 2017.
Dit jaar zijn we te gast in het vrolijkste museum van
Nederland: Museum Speelklok, het thema dit jaar is
‘beleving’. Centraal staat het ervaren van het aanbod,
zoals de kinderen ook nieuwe voorstellingen en musea
ervaren.

Wil je je aanmelden of heb je vragen, mail dan
naar info@cultuurenschoolutrecht.nl o.v.v.
‘Cultuur & School Utrecht borrel’

Ben je benieuwd? Wees welkom! Neem gerust een
aantal collega’s mee. De ervaring leert dat het
waardevol is om samen te kunnen bespreken wat
goed binnen het cultuurplan van de school past.

Datum:
Locatie:
Adres:

Op woensdag 22 maart 2017 organiseert de
Gemeente Utrecht CultON – Cultuureducatie
Uitmarkt in ‘Het Huis Utrecht’.
Veel scholen in Utrecht maken inmiddels
gebruik van de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’
van de gemeente Utrecht. Binnen deze regeling
krijgen scholen, na het schrijven van een
cultuurplan, subsidie voor het ontwikkelen van
cultuureducatie op school.

woensdagmiddag 17 mei 2017
Museum Speelklok
Steenweg 6, 3511 JP Utrecht

De uitnodiging volgt, maar wil je verzekerd zijn van
een plaats dan kun je je vast aanmelden via:
info@cultuurenschoolutrecht.nl
Vermeld in de onderwerp regel: ‘Aanmelding Sneak
Preview’ en laat in de mail weten met hoeveel
personen je komt.

De gemeente Utrecht wil graag de Utrechtse
culturele instellingen presenteren aan de
scholen, zodat leerkrachten een beter beeld
krijgen van het aanbod op het gebied van
cultuureducatie.
Cultuur & School Utrecht zal ook op deze
CultON uitmarkt aanwezig zijn, met een aantal
van onze partners, om te laten zien wat Cultuur
& School Utrecht voor scholen kan betekenen.
Voor meer informatie:
http://www.kijkoponderwijs.nl/professionals/cu
ltuureducatie/cultonbijeenkomsten/

Op dinsdag 7 maart speelt ‘De Grote Illusionist’ van Het
Filiaal theatermakers in Podium Hoge Woerd. Het is
magisch muziektheater dat barst van de verhalen,
smeuïge trucs en live muziek. Over een kleine jongen
die ervan droomt om een briljant goochelaar te
worden, over liegen en bedriegen en een konijn dat
steeds weer opduikt. Meer informatie en de trailer vind
je hier: http://cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/degrote-illusionist/
Op maandag 13 maart staat ‘Neushoorn spektakel –
een dictatoriale revue’ in de Stadsschouwburg Utrecht.
Zag je dat? Eerst is het er nog maar één. Hij flitste
voorbij, voor je met je ogen kon knipperen. En daar de
tweede! Neushoorns! Midden in de stad. Een
uitbundige muziektheatervoorstelling voor eigenwijze
mensen vanaf 7 jaar. Hier vind je meer informatie:
http://cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/waardeneus
hoorn/

Woensdag 8 februari 2017 – Cultuur & School
Utrecht borrel.
Locatie: ‘Het Huis Utrecht’
Aanvang 16.00 uur.
Woensdag 22 maart 2017 – CultON
Cultuureducatie Uitmarkt van de gemeente
Utrecht.
Locatie: ‘Het Huis Utrecht’.
Woensdagmiddag 17 mei 2017 – Sneak Preview
Cultuur & School Utrecht.
Locatie: Museum Speelklok.
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