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AGENDA

DE VRIJSTAAT

KUNSTWERKPLAATS 

VOOR JONG UTRECHT

Geef je nu op voor de KookKeet, dé kookclub voor 

jongens en meiden tussen de 8 en 12 jaar. Er zijn 

6 lessen op woensdagmiddag, plus een catering-

opdracht. Er is plek voor max. 12 kinderen. 

We starten weer op 4 maart en op 13 mei. 

KunstKeet (6+) 

•  Blok 2: 8 jan t/m 12 feb

•  Blok 3: 13 mei t/m 5 april

KunstAcademie (9+)

•  Blok Illustratie:

 11 jan t/m 28 maart 

•  Blok Kunst in de Openbare 

 Ruimte: 4 april t/m 5 juli 

TheaterAcademie (9+)

•  Lessen: t/m 5 juni

•  Repetities + voorstellingen:

 8 t/m 17 juni 

Digitale werkplaats 

RADIO VRIJSTAAT (6+)

• 1 februari t/m 5 april 

EP release SOULID ROCKS

•  29 februari

KookKeet (8+)

• 4 maart t/m 8 april

• 13 mei t/m 17 juni

Theaterweek (12+)

• 28 april t/m 3 mei

Uncommon ground (18+)

• 11 & 12 juni

Voorstelling DODO Live (8+)

• 12 t/m 17 juni 2020

 (Castellum Hoge Woerd)

fiets rally

De Groene Mobiele Eenheid 

• 5 juli

Kunstvakantieweek 

KIDS ON FIRE (8+)

•  24 t/m 30 augustus 2020

Zomerfeest De BerlijnLijn

•  29 & 30 augustus

Wist jij dat je ook je kinderfeestje 

op De Vrijstaat kunt vieren? 

Check ons aanbod op de website!

KUNSTKEET
Wilt jouw kind (6 t/m 8 jaar) 

experimenteren met kunst, 

verschillende technieken en 

materialen ontdekken en 

geïnspireerd worden door 

professionele kunstenaars? 

Geef hem of haar dan nu op voor 

de KunstKeet van De Vrijstaat.

 

Ieder blok heeft een thema, bestaat 

uit 6 lessen en sluit af met een 

masterclass van de Kunstenaar. In 

het tweede blok van dit seizoen is 

het thema Alice in Wonderland en 

gaan we meubels maken. In het 

derde blok gaan we aan de slag 

met Biomimicry. Benieuwd wat je 

kunt verwachten? Check onze 

website!

Het is zover! Deze maand lanceren we onze 

Radio Vrijstaat en gaan we ons storten op 

het maken van podcasts. Er zijn van die 

dingen die al heel lang op je verlanglijst 

staan maar waar je op de een of andere 

manier niet aan toe komt. En dan ineens is 

de tijd rijp en verhuist het van het ideeën-

plankje naar de to-do-list.

Ik ben een echte luisteraar. In de auto staat 

mijn radio altijd aan en ik laat het nieuws van 

de dag langzaam binnenkomen. Want dat is 

het fijne van luisteren, het kost tijd. Je luistert 

naar mensen die vertellen wat ze hebben 

meegemaakt, hoe ze iets ervaren en je komt 

heel dicht bij ze. En terwijl zij met woorden 

vorm geven aan een gebeurtenis, ontstaan in 

mijn hoofd de plaatsjes. In het luisteren naar 

de radio vind ik de ruimte om mij de verhalen 

‘eigen’ te maken, om mij via mijn eigen 

fantasie te verbinden aan wat er wordt 

gezegd.

Een aantal jaren geleden sprak ik met een 

Engelse toneelschrijver die vertelde dat er 

op de BBC heel veel hoorspelen op de 

radio zijn. Dat er een rijke traditie is in het 

schrijven en acteren voor dit genre is en dat 

er heel veel luisteraars zijn die verslingerd 

zijn aan het volgen van series op de radio. 

Op dat moment wist ik het; ik wil hoor-

spelen maken! Want stel je voor, je hebt 

niets anders nodig dan een verhaal, de 

voorstelling speelt zich verder volledig af in 

het hoofd van de luisteraars.

Met de toenemende populariteit van de 

podcast kwam het radio maken ook ineens 

binnen handbereik. Je maakt en luistert de 

programma’s waar en wanneer jij het wil en 

de techniek, daar draaien we onze hand ook 

niet meer voor om. Dus hebben wij twee 

podkisten aangeschaft, volgen we met ons 

hele team een cursus podcasts maken en 

transformeren wij het Gebouw tot Radio 

Vrijstaat met twee ingerichte studio’s voor 

nieuwsprogramma’s en hoorspelen. Vanaf nu 

zenden wij rechtstreeks jouw hersenpan in!

Een krachtig, prachtig en fabelachtig 2020 

gewenst!

Daphne de Bruin (artistiek directeur)

<daphne

bericht uit 

De Vrijstaat

Kunstvakantiew
eek 2020

Kunstvakantiew
eek 2020

 KIDS ON FIRE
Deze zomer staat er iets groots, iets bijzonders, 

iets revolutionairs te gebeuren op De Vrijstaat. 

Net als bij het beroemde Burning Man Festival 

zullen wij samen met jullie een eigen stad 

bouwen: De Vrijstad. In deze stad gaat het om 

creativiteit, duurzaamheid en samenwerken. 

We bouwen kunstshelters, handige apparaten 

om lol aan te beleven, experimenteren met 

ruilhandel en zetten dans en muziek in om een 

taal te spreken die iedereen verstaat! We 

presenteren onze zelfgebouwde stad tijdens 

het zomerfeest de BerlijnLijn.

Deze kunstvakantieweek zijn de Kids on Fire. 

De wereld staat in brand en wij zijn aangestoken! 

Er is plek voor max. 45 kinderen en jongeren 

(8-16 jaar). 

De Vrijstaat   

Hof van Monaco 3, 3541 DT Utrecht 

030 30 30 012 www.devrijstaat.nl  info@devrijstaat.nl   

??!

VRIJSTAAT

RADIO
ON AIR

RADIO VRIJSTAAT is een samenwerking met 
Tjeerd van den Elsen van Radiorakkers.

RADIO VRIJSTAAT is te 

bezoeken van 1 februari 

t/m 5 april elke zaterdag 

en zondag. Tijdens de 

voorjaarsvakantie zijn we 

ook open op wo 26, do 

27 en vr 28 februari. Koop 

op onze site kaartjes voor 

13 of 15 uur. Geschikt 

voor kinderen vanaf 6 jaar. 

RADIO VRIJSTAAT heeft alles wat een jonge 

radiomaker nodig heeft: twee opnamestudio’s, 

twee redactiekamers, een radiomuseum en een 

radiokantine. Verover de wereld van de podcast 

en laat je stem horen!

Reportages maken, verslaggeving, interviewen en 

presenteren… het komt allemaal aan bod bij het 

radioprogramma Berichten uit De Vrijstaat. We 

leren je alle kneepjes van het radiovak. 

Hoe vertel je een goed verhaal? Wat maakt het 

spannend? In het radioprogramma Verhalen uit 

De Vrijstaat neem je de luisteraar mee in jouw 

zelfgeschreven hoorspel. Met behulp van geluiden, 

stem acteren en muziek creëer je een nieuwe 

wereld binnen de muren van onze studio.

KooKKeet
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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. 

Partners

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, Ondernemersfonds Utrecht, 

K.F. Hein Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, 

Oranje Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds.

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, PACT Utrecht, Kinderproject IVB en de scholen Amadeus Lyceum, 

Academie 10, Creative College, X11, UniC, Niftarlake college, De Achtbaan, De Klimroos, Hof ter Weide, 

Sint Maartensschool, Apollo 11, De Boomgaard, LEF Montessori Kind Centrum en de Hogeschool voor de 

Kunsten Utrecht (HKU). De Vrijstaat is lid van de Leidsche Rijn Connectie en één van de Utrechtse 

Wijkcultuurhuizen. Samen met Cultuur19 en Azotod geven we vorm aan het jongerenprogramma KLUB19.

JONG Utrecht
De Vrijstaat is een kunst- en cultuurhuis voor Jong 

Utrecht.  Kinderen en jongeren uit het jongste stadsdeel 

van Utrecht kunnen bij ons terecht. Maar met de 

toename van het aantal jongeren in Leidsche Rijn 

voelen wij nu de mogelijkheid en urgentie om onze 

jongerenprogramma voor de leeftijd 12-24 jaar te laten 

groeien. Vanaf 2020 zullen wij ons programma verder 

uitbreiden om jongeren en jonge makers op De Vrijstaat 

te laten landen. 

Onder de titel VrijSpraak ontwikkelt De Vrijstaat een 

bijzonder jongerenprogramma dat de komende jaren 

uitgerold zal worden, waarmee we jongeren letterlijk aan 

het woord laten!

VrijSpraak draait 

om taal. Taal is 

een manier om 

je letterlijk en 

figuurlijk mee uit 

te drukken, een 

mogelijkheid om 

je stem te laten 

horen. De manier 

waarop we die 

taal bewust 

hanteren en in 

een vorm gieten, 

maak het tot een kunstvorm. We laten de taal vliegen in 

poëzie, we geven ons bloot in een song, we uiten onze 

woede in een rap of verbinden het persoonlijke aan 

het politieke in ‘spoken word’. Maar zelf nog dichterbij, 

in het schrijven van een dagboek, het sturen van een 

brief of het plaatsen van een post op social media; taal 

is ons eerste instrument om ons te laten horen, om je 

aanwezigheid kenbaar te maken. 

Check onze website of volg ons op facebook en 

Instagram om op de hoogte te blijven van workshop en 

masterclasses spoken word, poetry cafe’s, songwriting 

en podcasten!

DE VRIJSTAAT 
KUNSTACADEMIE

Deze winter gaat De Vrijstaat KunstAcademie aan 

de slag met grafisch en illustratief ontwerpen. Dit 

doen de deelnemers met Cynthia Boom en Kevin 

Kars van Studio Kars + Boom. Dit ontwerp duo 

geeft kleur aan verhalen door deze te visualiseren in 

infographics, plattegronden, (stads)landschappen, 

huisstijlen en illustraties. De illustratiekunstwerken 

van de kinderen en jongeren komen te hangen in de 

bibliotheek in het Leidsche Rijn Centrum.

In het voorjaar bouwen de deelnemers samen met 

kunstenaar Jasper van den Boezem ‘transformers’. 

Deze kunstige voertuigen zijn gebaseerd op de 

oerelementen van de fiets: wielen die in beweging 

komen door de eigen (trap)kracht. Samen zoeken 

ze naar nuttige oplossingen om de opgewekte 

energie te gebruiken. Wat denk je van een voertuig 

dat muziek maakt, een fiets die je haar droogt of 

een driewieler die een verhaal vertelt?! De gemaakte 

transformers vormen samen De Groene Mobiele 

Eenheid.

Vier de start van de Vuelta in Utrecht en doe op 

zondag 5 juli mee aan een Fiets Rally van de Groene 

Mobiele Eenheid. Deze rally voor het hele gezin 

bestaat uit diverse Groene Challenges verspreid door 

Leidsche Rijn. Het team dat de route het snelst rijdt 

en de challenges goed uitvoert wint de Groene ME 

Trofee.

DODO LIVE!
Als een groep jonge klimaatactivisten onder aanvoering 

van het meisje Eva ruzie krijgt met Lucifer, de bewaker 

van een dodo-skelet dat tentoongesteld ligt in Museum 

Hoge Woerd, schiet de vlam in de pan. De ruzie 

veroorzaakt een kettingreactie van gebeurtenissen 

waardoor de tijd ineens de andere kant op begint te 

draaien. Wat start als een demonstratie eindigt in een 

tijdreis naar het begin van de wereld.

De voorstelling DODO live! neemt je mee op avontuur naar het 

rijk van de Uitgestorven Dieren. In dit macabere archief waar 

mevrouw Deus de scepter zwaait wordt steeds opnieuw de 

balans opgemaakt tussen de levenden en de doden. DODO 

live! is spannend muziektheater op zoek naar antwoorden 

op grote vragen. Wat is tijd, wat gebeurt er met dieren die 

uitsterven en waar komen nieuwe soorten eigenlijk vandaan?

Boekhoudende dino’s, een olifantsvogel op sterk water, 

ruziënde gentiaanblauwtjes en een welkomstdiner voor de 

witte neushoorn; in het archief van mevrouw Deus komt 

een lang vervlogen wereld tot leven waarin het heden en de 

toekomst zich moeiteloos mengen.  

Voor deze spiksplinternieuwe Vrijstaat-voorstelling werkt een 

cast van professionele acteurs samen met leerlingen van De 

Vrijstaat TheaterAcademie, studenten van het conservatorium 

en kinderen van onze partnerschool De Achtbaan aan een 

theaterspektakel dat zich afspeelt in Castellum Hoge Woerd.

THEATERWEEK 
(dinsdag 28 april t/m zondag 3 mei) 

Werk samen met andere jongeren (12+) 

aan een film die onderdeel uitmaakt van de 

theatervoorstelling DODO Live. Interesse? 

Mail naar info@devrijstaat.nl en we houden 

je op de hoogte.
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Graag stellen we Quinten, Santiago, Jilles, Mette, 

Anna en Fenna aan jullie voor. Zij vormen het 

KinderKabinet van De Vrijstaat. 

Het KinderKabinet bestaat uit fanatieke kinderen 

die een mening hebben over kunst. Zij komen 

onder begeleiding van Charlotte van Eijsden samen 

om het programma van De Vrijstaat onder de loep 

te nemen. Zo doen zij onderzoek naar interessante 

onderwerpen voor exposities en zijn zij de eerste 

bezoekers die het tijdens de opening mogen uit-

proberen. Ook kijken ze mee achter de schermen 

van onze voorstelling en zitten ze eerste rang bij de 

première.

Ook wij zijn 

De Vrijstaa
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