Cultuur & School Utrecht is
het coördinatiepunt voor
het 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

Op woensdag 15 mei 2019 vindt de Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag plaats in
TivoliVredenburg. Een middag voor basisscholen en culturele instellingen die in het
teken staat van inspiratie en uitwisseling over cultuureducatie in de stad Utrecht.
Deze middag heeft als overkoepelend thema creativiteit en is speciaal gericht op
iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs.
We hebben een bijzonder programma samengesteld. Niemand minder dan
wetenschapsjournalist Mark Mieras zal de dag inleiden met zijn lezing Creativiteit &
het kinderbrein. Daarna kun je je laten inspireren en kennis en ervaringen
uitwisselen op de culturele marktplaats en tijdens de creatieve deelsessies van onze
partners.

Cultuureducatie helpt kinderhersenen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen die
nodig zijn in een samenleving die steeds sneller verandert. Een samenleving waarin
wat standaard is steeds vaker wordt geautomatiseerd, en waar het voor mensen dus
meer en meer aankomt op praktische creativiteit. Mark Mieras neemt met ons een
duik in het kinderbrein.
Laat je inspireren op de culturele marktplaats door onze partners en hun
cultuuraanbod voor schooljaar 2019-2020. Je kunt ook deelnemen aan hun creatieve
deelsessies. Aan de hand van presentaties en workshops lichten ze een tipje van de
sluier op over creativiteit en hun nieuwe cultuuraanbod. En natuurlijk is er ruimte
voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen!
Ook onderzoeks- en adviesbureau Oberon zal een deelsessie verzorgen over de
ervaringen van leerlingen en leerkrachten met culturele activiteiten in Utrecht.
Het definitieve programma van de deelsessies wordt binnenkort bekend gemaakt.

Zeker zijn van een plek op de Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag?
Je kunt je nu al aanmelden via info@cultuurenschoolutrecht.nl

4 maart Zus van Mozart - Daniel van Klaveren/STIP in Stadsschouwburg Utrecht
Iedereen kent Wolfgang Amadeus Mozart. Maar dat Mozart een zus had, die net zo begaafd was als
hij, weet bijna niemand. Als kind trad Mozart altijd samen op met zijn zusje. Maar plotseling verdween
het meisje volledig van het toneel. Wat gebeurde er met dit wonderbaarlijke talent?
12 t/m 14 maart ISHI indianenwijsheid voor de 21e eeuw - Het Filiaal Theatermakers in Podium Hoge
Woerd en 2 t/m 18 april in De Paardenkathedraal
Stel je eens voor: je bent de allerlaatste overlevende van je volk. Al jaren leef je verborgen in de
wildernis. Maar ook dáár sijpelt de moderne tijd door. Uiteindelijk lukt het je niet meer om te leven
volgens de ‘Weg van je voorvaderen’.
16 april Hout van jou - Clean Pete in Podium Hoge Woerd
Liedjes vol warmte, melancholie en melodie, met Nederlandse teksten die op een wonderlijke wijze
speels én poëtisch zijn. De zussen nemen je mee in een zee van emoties en mooie levensverhalen en
nodigen je uit de jouwe te delen.
3 juni Caravan -Julian Schneemann e.a. in TivoliVredenburg
Vier muzikale vrienden sorteren pakjes. Zij weten precies waar alles naartoe moet. Totdat er een pakje
uit de toon valt. Nu moeten ze goed luisteren waar deze thuis hoort.

Er is altijd nog wel een plekje te vinden bij onze Utrechtse musea:
Centraal Museum, Domtoren en Domkerk, DOMunder, Het Spoorwegmuseum, Het Utrechts
Archief, Kasteel de Haar, Museum Catharijneconvent, Museum Speelklok, nijntje museum,
Sonnenborgh museum en sterrenwacht of Universiteitsmuseum Utrecht!
Maak je keuze uit de programma’s op onze website en schrijf nog voor dit schooljaar in op een
passende museumactiviteit voor jouw leerlingen!

Hoe leefden gewone mensen zo’n 100 jaar geleden? Wat voor
kleding droegen ze? Waar was de WC? Hoe kwam je aan heet water?
Ga samen met Joop en Jopie op zoek naar de antwoorden op deze vragen in het Nederlands
Volksbuurtmuseum. Ervaar aan de hand van verschillende activiteiten hoe het is om in de eerste helft van
de 20e eeuw in een volksbuurt te leven. Je komt in aanraking met dagelijkse activiteiten, voorwerpen en
verhalen uit de oude volksbuurt Wijk C. Je zult je verbazen over de verschillen met jouw leven in de 21e
eeuw! Het Volksbuurtmuseum heeft lespakketten voor groep 1 t/m 8 beschikbaar waarin je met Joop en
Jopie het stadse leven van het gewone volk rond 1900 ontdekt!
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