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Wij, Karen en Laura, van Cultuur & School Utrecht 
wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en 
een goed begin van het nieuwe schooljaar toe! 
 
 

 
Op woensdagmiddag 17 mei, de eerste warme 
zomerdag van dit jaar, vond de Sneak Preview van 
Cultuur & School Utrecht plaats in Museum 
Speelklok.  

Deze middag hebben al onze partners zich op 
verschillende wijze gepresenteerd aan de 
aanwezigen. Er waren korte presentaties, 
rondleidingen en voorstellingen die inspiratie 
gaven voor de culturele activiteiten voor schooljaar 
2017 – 2018.  

Tijdens de Sneak Preview zijn er mooie foto’s 
gemaakt door fotograaf Anna van Kooij. Deze zijn 
te zien op:  

www.cultuurenschoolutrecht.nl/fotoverslag-sneak-
preview-2017/ 

 

Zowel tijdens als na de Sneak Preview is er een 
evaluatie met prijsvraag uitgezet, met als prijs: een 
cultureel bezoek naar keuze, incl. een U-OV 
Versterkingsrit voor één klas. De winnaar van deze 
prijsvraag is: Florien Bakker van OBS Vleuterweide. 
We nemen contact met je op, gefeliciteerd! 

Onze ICT-man Fred heeft uit de deelnemende 
scholen de winnaar getrokken: 

 

 

Goed nieuws vanuit Leidsche Rijn! Vanaf 
schooljaar 2017 – 2018 gaat Cultuur & School 
Utrecht ook bemiddelen voor Podium Hoge 
Woerd. Dat betekent dat er meer 
voorstellingen in Leidsche Rijn gaan 
plaatsvinden.  
 
Schooljaar 2017 – 2018 zal een pilotjaar zijn, 
waarin een klein aantal voorstellingen door 
Podium Hoge Woerd zal worden aangeboden.  
 
Er is op dit moment nog niet bekend welke 
voorstellingen te boeken zullen zijn voor 
volgend schooljaar. Zodra dit bij ons bekend is 
dan vermelden wij dat natuurlijk op onze 
website en dan zijn de voorstellingen ook 
terug te vinden in het plansysteem. 
 
 

     

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!   

 
Sinds de start van Cultuur & School Utrecht in 2014 zijn 
we gehuisvest op de Boorstraat 107 in Het Huis Utrecht. 
Na drie prettige jaren in Het Huis, gaan we verhuizen 
naar de binnenstad. We vestigen ons per 30 juni in een 
kantoor boven Theater Kikker.  
 
Ons nieuwe adres is: 
Cultuur & School Utrecht 
Ganzenmarkt 14 
3512 GD Utrecht 
 
Wij blijven bereikbaar op het bekende telefoonnummer: 
030 – 711 62 29 en via natuurlijk ook via e-mail.  
 
 

http://www.cultuurenschoolutrecht.nl/
http://cultuurenschoolutrecht.nl/

