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Heel groot nieuws!
Het staat in de Cultuurnota 2021-2024. Ik lees het echt.
Dat De Vrijstaat onderdeel is van de cultuurkavel die zich
rond het Berlijnplein aan het ontwikkelen is. Dat de
Gemeente het voornemen heeft om de boerderij voor
De Vrijstaat te verwerven en te verbouwen. Lezen jullie
dit?! Dit is echt heel, heel groot nieuws. Misschien wel
het beste nieuws dat we in de afgelopen 10 jaar hebben
gekregen.
Stel je voor, we krijgen een dak dat niet meer lekt. Dat
betekent dat we er een hele grote zolder bijkrijgen, net
zo groot als de hele boerderij. Dat is dus ruimte voor een
extra studio en twee ateliers. Op deze manier kunnen er
nog meer mensen gebruik maken van onze inspirerende
werkplek en kunnen we nog meer samenwerkingspartners in ons pand laten landen. Meer kinderen en
jongeren kunnen meedoen aan onze kunstprogramma’s
en we kunnen als wijkcultuurhuis meer initiatieven van
bewoners uit Leidsche Rijn faciliteren en ondersteunen.
Stel je voor, we krijgen goede isolatie en verwarming op
de deel. Dat betekent niet alleen dat we ’s winters niet
meer met mutsen op en jassen aan hoeven te werken,
maar dat we het hele jaar door gebruik kunnen maken
van de deel en onze TheaterAcademie en onze KunstAcademie kunnen groeien.
Mogelijkheden stapelen zich op. Ik zie Poetry Slams en
Spoken Word in onze presentatieruimte, schrijfcafés
voor omwonenden in onze huiskamer, singer/songwritersessies voor jongeren in de geluidsstudio, kunstvakstudenten aan het werk op zolder en creatieve heidagen
voor lokale bedrijven in onze workshopbox. Ik zie te veel
om op te noemen.

AGENDA
2019
Zomerfeest

Bert

De BerlijnLijn

31 augustus en 1 september

kunstAcademie
• Proefles: 7 september
• Blok Lichtsculpturen:
14 september t/m 30 november

BEEST

@Leidsche Rijn Festival

8 september
(Castellum Hoge Woerd)

Via mode en design op zoek naar het beest in jezelf!

Waarom gebruiken we zoveel dierlijke
elementen in onze kleding? Bont, veren,
dierenprints: wij hullen ons graag in
beestachtige outfits. Willen wij ons voordoen als roofdier als we een panterbroek
dragen, voelen wij ons sterk als een
leeuw met een bontrand om onze capuchon? Zijn schoenen van slangenhuid
een uiting van slinkse plannen en baltsen
wij er lustig op los als wij ons tooien met
veren? En dat haar op ons hoofd, dat
laatste stukje vacht wat de mensen siert,
waarom besteden wij daar zoveel aandacht aan met coupes, colors en curls?

YES!!

Eind oktober start een nieuwe lessenreeks van
De Vrijstaat KookKeet. Dit is dé kookclub voor
jongens en meisjes (8-12 jaar) uit Utrecht en
omgeving. Op zes woensdagmiddagen ga je in
de keuken aan de slag en leer je de kneepjes
van het vak.
Samen met Vrijstaat-kok Malou bedenken,
maken en serveren jullie hapjes en drankjes
voor de eindexpositie van De Vrijstaat KunstAcademie op 30 november.

BEEST

Expositie en atelier

BEEST

5 oktober t/m 1 december

NULpunt festival
10 oktober

Check BEEST ook op het Leidsche Rijn
Festival, het Uitfeest en de Culturele
Zondag Alles Kids!
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Tip!

@Uitfeest

14 september (Domplein)

Zoek samen met kunstenaars Reindert
Kruse en Bert Feddema naar
antwoorden op deze vragen. Kom dit
najaar naar BEEST, bezoek o.a. het
MODEATELIER en de KAPSALON en
experimenteer met het beest in jezelf!

BEEST is van 5 oktober t/m 1 december elke zaterdag en zondag tussen 13 en 17
uur te bezoeken in onze expo-ruimte Het Gebouw. Tijdens de herfstvakantie zijn we
ook open op wo 23, do 24 en vr 25 oktober. Koop op onze site kaartjes voor de tour
van 13 of 15 uur.

De verbouwing geeft De Vrijstaat de mogelijkheid om te
groeien. Om mee te groeien met ons stadsdeel, om op
te groeien in een omgeving waar je leert je creatieve
kracht te vergroten en als motor te gebruiken. Wat
ongelofelijk fijn dat de Gemeente Utrecht het belang van
De Vrijstaat op deze manier wil ondersteunen en extra
wil investeren in onze kunstwerkplaats voor jong Utrecht!
Daphne de Bruin (artistiek directeur)
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BEEST
@Culturele Zondag Alles Kids
20 oktober
(bibliotheek Leidsche Rijn Centrum)

KookKeet
30 oktober t/m 4 december

TheaterAcademie
30 oktober t/m 5 juni
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8 november (Berlijnplein)

Sint Maarten

Parade

9 november (binnenstad)

2020
KunstAcademie
• Blok Illustratie:
11 januari t/m 28 maart
• Blok Kunst in de Openbare
Ruimte: 4 april t/m 4 juli

Digitale werkplaats

RADIO VRIJSTAAT
1 februari t/m 5 april

Voorstelling

Dodo LIVE

12 t/m 17 juni
(Castellum Hoge Woerd)

De Vri jstaat
Hof van Monaco 3,
3541 DT Utrecht
telefoon 030 30 30 012
www.devrijstaat.nl
info@devrijstaat.nl
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Jongeren op
De Vrijstaat
Ook komend seizoen is er weer volop ruimte
voor jongeren en jonge makers op
De Vrijstaat.

NULpunt
Met de opleiding Musician 3.0 van de HKU zijn
we een inspirerende samenwerking gestart.
In NULpunt presenteren jonge muzikanten
zich met optredens en performances in alle
hoeken en gaten van onze locatie. We starten
in oktober met een NULpunt festival waar
nieuwe muziek vibes onze oude boerderij
vullen. Food, feel en fools in een nazomerse
hang-out.

De Vrijstaat

TheaterAcademi
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Kinderfeestjes

De Vrijstaat
KunstAcademie
Voor kinderen en jongeren die het leuk vinden om
hun creatieve skills te ontwikkelen. Maak kennis
met verschillende kunstvormen, materialen en
technieken, ideeën en kunstenaars. Je meldt je
aan voor een heel seizoen (september-juli) en
werkt met drie verschillende kunstenaars toe naar
je eigen eindexpositie.

Seizoen 2019-2020

Kunstenaar in Huis JONG
Jongeren kunnen eigen projecten op het
gebied van kunst en cultuur op De Vrijstaat
pitchen binnen het programma Kunstenaar in
Huis JONG.

Vier je verjaardag op De Vrijstaat. Kies voor
het Verjaardagsbuffet en kook samen met je
vrienden de lekkerste hapjes. Duik in onze
Animatiestudio en maak je eigen animatiefilm.
Of kies voor FEEST BEEST! Dit kinderfeestje
vier je in onze expo BEEST en is tijdelijk te
boeken tussen 5 okt en 1 dec.

Maak samen met kunstenaar Jurrian van den Haak
een lichtsculptuur en loop mee in de Sint Maarten
Parade op zaterdagavond 9 november. Tover
met kunstenaars Cynthia en Kevin van Studio
Kars+Boom jouw illustraties om tot digitale
kunstwerken. Bouw met kunstenaar Jasper
van den Boezem een grote installatie waarin
duurzaamheid, sci fi en punk samensmelten.
Ben je benieuwd of onze KunstAcademie
iets voor jou is? Meld je aan voor de
op 7 september via www.devrijstaat.nl

PROEFLES

Ook ik ben
De Vrijstaat
Vanaf augustus ondersteunen wij de band
Soulid Rocks in hun ambitie om hun eerste
EP uit te brengen. De releaseparty zal half
november op De Vrijstaat plaatsvinden.
In de maanden daaraan voorafgaand
wordt er hard op De Vrijstaat gerepeteerd.
Via coachingsessies op het gebied van
podiumpresentatie, performance en
marketing zullen wij met deze talentvolle
band toewerken naar een live optreden dat
staat als een huis.
Soulid Rocks won in 2019 de Grote Prijs van
Leidsche Rijn, de jaarlijkse bandwedstrijd
van KLUB19. Wil jij alvast kennismaken met
deze band? Tijdens de BerlijnLijn zijn zij op
1 september om 15 en 16 uur te horen in ons
Dada Kunstcafé in het Gebouw.

Vanaf dit najaar versterkt
Lotte Rosier het team van
De Vrijstaat in de rol van
combinatiefunctionaris. Zij
zal voor BSO’s een theaterprogramma ontwikkelen.
We werken hiervoor samen
met kinderopvangorganisatie
KMN Kind & CO.

LOTTE

Wil jij ook graag Kunstenaar in Huis worden
op De Vrijstaat? Check dan onze website voor
het pitchformulier!

Lotte: “Mijn achtergrond is theater, ik
geef les en ik regisseer want ik hou er
niet van om op een podium te staan.
Ook heb ik veel circus lesgegeven en
geregisseerd. Ik zie De Vrijstaat als
een unieke plek waar je kunt dromen,
onderzoeken en van niets iets kunt
maken. Dat je hierbij mag werken met
professionele kunstenaars is heel
bijzonder. Iedereen is heel erg welkom
om dit te ervaren!”

Kijk voor meer informatie op
www.devrijstaat.nl. Je kunt ook
mailen naar info@devrijstaat.nl
of bellen naar 030 30 30 012.
Bekijk altijd de website voor
gewijzigde data, tijden en prijzen.

De Vrijstaat wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Utrecht met bijdragen van Carel Nengerman Fonds, Elise
Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Fonds voor
Cultuurparticipatie, de Janivo Stichting, K.F. Hein Fonds, Mr.
August Fentener van Vlissingen Fonds, Oranje Fonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds.

ontwerp: www.taluut.nl

Partners

Cultuur19, Castellum & Podium Hoge Woerd, Creatief Vermogen Utrecht,
RAUM, Sharing Arts Society, Taluut, KMN Kind & CO, bibliotheek Leidsche Rijn
Centrum, Culturele Zondagen, project Durf, DePlaatsmaker, Pathé, Rood Noot
en de scholen Amadeus Lyceum, Academie 10, Creative College, X11, Unic,
De Achtbaan, De Klimroos, Hof ter Weide, Sint Maartensschool en de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De Vrijstaat is lid van de
LeidscheRijn Connectie en één van de Utrechtse Wijkcultuurhuizen. Samen met
Cultuur19 en Azotod geven we vorm aan het jongerenprogramma KLUB19.

