
  
 

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!   

 

 

 

CULTUUR & SCHOOL UTRECHT SNEAK 

PREVIEW 

Op 22 april 2015 krijgt u een voorproefje te zien van het culturele 

educatieve aanbod voor schooljaar 2015 – 2016. U maakt kennis met de 

educatieve programma’s van de musea in de stad Utrecht én het educatieve 

aanbod van Het Filiaal Theatermakers, Stadsschouwburg Utrecht en 

TivoliVredenburg.  U krijgt stukjes voorstelling te zien, filmpjes van het 

aanbod, educatieve presentaties van objecten en u gaat in gesprek met 

educatief medewerkers van de culturele instellingen en met elkaar. Cultuur 

& School Utrecht staat voor vraaggericht en we willen graag dat het aanbod 

aansluit bij uw wensen en behoeften.  

Daarnaast zijn er experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zoals  

Alice Moves over de online cultuurcommunity www.alicemoves.nl, Moniek 

Warmer over inbedding van het aanbod in het lesprogramma en de 

gemeente Utrecht over de beleidsregel Cultuur voor ieder Kind. 

Cultuur & School Utrecht nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

U krijgt inzicht in het aanbod voor uw eigen groep, maar ook voor de 

groepen van uw collega’s. Neem dus vooral een aantal collega’s mee!  

 22 april 2015 van 15.00 – 17.00 uur met aansluitend een 

borrel (inloop vanaf 14.30 uur) 

  TivoliVredenburg, Cloud Nine, Vredenburgkade 11,  
3511 WC  Utrecht 
 

 Interne cultuur coördinatoren (ICC-ers), leerkrachten en 

andere geïnteresseerden in cultuureducatie van 

basisscholen in de stad Utrecht 

  Stukjes voorstelling, filmpjes, educatieve presentaties van 

objecten, gesprekken met educatief medewerkers, 

informatie over het cultuureducatiebeleid in de stad Utrecht 

en nog veel meer.   

 Gratis 

 Meld u aan door een mailtje te sturen naar 

info@cultuurenschoolutrecht.nl. Geef uw naam en de 

namen van uw collega’s door en van welke school u komt. U 

krijgt van tevoren het programma per e-mail toegestuurd.  
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