
Agenda
KunstKeet (6+)
Blok 1: 9 september t/m 14 oktober 2020
Blok 2: 28 oktober t/m 2 december 2020
KunstAcademie (9+)
19 sept 2020 t/m 3 juli 2021 
Expositie Pet’s Shop (6+)
3 okt t/m 6 dec 2020
NULpunt (16+)
15 oktober
Culturele Zondag Leidsche Rijn
18 okt 2020
KookKeet (8+)
30 oktober t/m 12 december 2020
TheaterAcademie (10+)
28 oktober 2020 t/m 4 juni 2021
Ronde van Sint Maarten
6 en 7 november 2020 (BerlijnPlein)
Eindpresentatie Kunstenaar 
in Huis JONG (16+)
december 2020
Expositie Flower Power (6+)
januari t/m december 2021
Voorstelling De KookKeet van 
Kato (8+): 
juni 2021 (Podium Hoge Woerd)
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Hof van Monaco 3  3541 DT Utrecht 
030 30 30 012   www.devrijstaat.nl 
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Het was 2010. Er werd een vlag gehesen, het Vrij-
staat volkslied werd gezongen, er werden pas-
poorten uitgedeeld en ik werd de ongekroonde 
Koningin van De Vrijstaat. Wat een eer! 

Wie kan het zich nog herinneren? Het enorme 
grasveld dat als sokkel diende voor het 
Gebouw, onze expositieruimte? De Paperdome 
waar we onze eerste Kunstcampingweken en 
onze fabuleuze voorstellingen op locatie hiel-
den? De SlingerLingerTuin met de fietscross-
baan en de boot die aan de paddenpoel stond?
De enorme koeienstal naast de boerderij waar 
we een dansstudio in hadden gebouwd en waar 
de werkplaats van TafelBoom was? En voor onze 
deur liep de Hof ter Weide, toen nog dé toe-
gangsweg naar Leidsche Rijn.

Wat een reis hebben wij gemaakt. Iedere ver-
andering in onze omgeving was van invloed 
op ons. We kregen nieuwe buren met wie we 
gingen samenwerken, we werden onderdeel van 
een heel netwerk van culturele organisaties die 
gezamenlijk kunst en cultuur op de kaart zetten, 
we ontwikkelden steeds meer programma’s voor 
kinderen en jongeren die onder onze ogen groot 
werden. Want ook al werd ons landje steeds 
kleiner, onze organisatie, ons programma en de 
bezoekers groeiden. 

Tien jaar, een stepping stone. Want ik voorzie 
dat ook de komende jaren weer volop in het 
teken van verandering staan. Maar eerst vieren 
we feest. Met allerlei activiteiten die zowel online 
als in de echte wereld zullen plaatsvinden. Op 12 
september hijsen we de vlag, zingen we samen 
en heffen we de glazen op de volgende 10 jaar. 
En heel even voel ik mij dan weer een onge-
kroonde koningin.

Daphne de Bruin
(artistiek directeur)

10 JAAR DE VRIJSTAATFEEST!
De Vrijstaat bestaat 10 jaar en dat gaan we vieren. In de 10 we-
ken voor en na onze verjaardag op 12 september zorgen wij dat 
deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Met inspireren-
de items zoals De Vrijstaat Scheurkalender vol met Creatieve 
Shotjes voor je dagelijkse dosis kunst of de CD Luister naar de 
stem van de Grote Vrije Wolf met de Greatest Hits uit 10 Vrij-
staat-muziektheatervoorstellingen. 

In de foto-expo Van Weiland tot Winkelcentrum laten we zien 
hoe de omgeving van De Vrijstaat in 10 jaar tijd is veranderd. Je 
kunt je nauwelijks meer voorstellen wat een ruimte er om ons 
heen was in 2010. Om het plaatje rond te krijgen halen we graag 
samen met ons publiek herinneringen op die we een plek kunnen 
geven in onze tentoonstelling. Kinderen die, net als De Vrijstaat, 
in september 10 jaar worden maken kans op een feest-workshop.

Tien weken lang kun je elke week een luisterverhaal verwachten 
dat Daphne de Bruin zelf heeft geschreven en ingesproken. Haar 
passie voor verhalen schrijven en voor eten komen samen in deze 
eetmonologen waarin voedsel, liefde en familie naadloos met el-
kaar verbonden zijn. De Vrijstaat trakteert iedereen graag op deze 
smakelijke tussendoortje!

Op zaterdag 12 september presenteren wij de resultaten van onze 
Kunstvakantieweek Kids on Fire in een Wereldtentoonstelling op 
en om De Vrijstaat. Dit feestelijke evenement neemt je mee naar 
verschillende culturen waar de verbinding met de natuur een 
belangrijke rol speelt. De kinderen en jongeren zullen dansen en 
zingen, we zullen eten en drinken zoals dat bij een echte ver-
jaardag hoort! Natuurlijk zorgen wij voor een veilige coronaproof 
omgeving. Check hier alle jubileum-activiteiten

https://www.devrijstaat.nl/agenda
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/jubileum/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/jubileum/


“MIJN ZOONTJE VAN 9 HEEFT HIER ZIJN KINDERFEESTJE GEHOUDEN EN DAT WAS 
ZEER GESLAAGD. SOEPELE ORGANISATIE, DE KINDEREN KONDEN VRIJ SNEL ACTIEF

 AAN DE SLAG EN ER KWAMEN SCHITTERENDE ANIMATIEFILMPJES UIT. 
ORIGINEEL FEESTJE, ZEKER EEN AANRADER.”

Check ons actuele aanbod

KINDERFEESTJES
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Dit seizoen kun je meedoen met maar liefst 4 
blokken van de KunstKeet. In deze kunstlessen 
ontdekken kinderen (6 t/m 8 jaar) verschillende 
technieken, materialen en stijlen. Een blok bestaat 
uit 6 lessen met als laatste les een masterclass van 
een kunstenaar. Per blok is er plek voor 12 kinde-
ren

We starten met Gevoelens & Emoties. In dit blok 
experimenteren kinderen met 2D technieken. 
Aan de hand van gevoelens en emoties gaan we 
tekenen en schilderen op verschillende formaten. 
De kinderen onderzoeken welke vormen en kleu-
ren passen bij hun gevoelens en koppelen emo-
ties aan materialen. De andere blokken gaan over 
Hergebruik  & Recyclen, Eten & Drinken en 
Bloemen & Planten. 

Meld je nu aan

KUNSTKEET

Groeit jouw speelgoedkast elk jaar voller en voller, 
en is één vrijmarkt per jaar niet genoeg om van 
je oude spullen af te komen? Ho, stop: niet weg-
gooien! Na een bezoek aan Pet’s Shop ontwaakt 
gegarandeerd de verzamel-kunstenaar in jezelf. 
Leer van verzamel-kunstenaar Pet van de Luijt-
gaarden en maak van je oude rommel gloed-
nieuwe toffe kunst. Als je ziet hoeveel speelgoed 
wij weggooien worden je ogen vast zo groot als 
schoteltjes!

PET’S SHOP

3D SCULPTUREN BOUWEN 
VAN OUDE VIDEOBANDEN

POKEMONKAARTEN VERWERKEN 
IN EEN COLLAGEEXPO & WERKPLAATS

Ontdek de speelgoedverzamelingen van Pet in de 
winkeltjes in shopping mall Pet’s Shop. Maak net 
als Pet nieuwe kunstwerken van het verzamelde 
materiaal. Schud de verzamelaar in je wakker en 
ontdek hoe je oud speelgoed kunt transformeren 
naar een next level! 

  Meer info en kaartverkoop

MAAK JIJ STRAKS EEN WOEDE-UITBARSTING 
VAN HOUTSKOOL, EEN VERLEGEN LIJNTEKENING 

OF EEN VREUGDEDANS MET WATERVERF?

https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kinderfeestjes/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstkeet/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstkeet/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/pets-shop/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/pets-shop/
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Dit seizoen maken we met kunstenaar Jolanda 
Schouten grote aquarellen voor onze exposi-
tie Flower Power, leren we van natuurfotograaf 
Engelbert Felliger met andere ogen naar onze 
omgeving kijken en bouwen we met kunstenaar 
Jasper van de Boezem ‘transformers’: kunstzin-
nige installaties die gebruik maken van de kracht 
van de natuur.  

Meer weten over De Vrijstaat KunstAcademie

Om onze “Vrijstaat-veteranen” voldoende 
uitdaging te blijven bieden, starten we met de 
Masterclass. Dit programma is voor deelnemers 
vanaf 14 jaar die al meerdere jaren les hebben 
gehad op onze KunstAcademie. Ze zijn bekend 
met de werkwijze en de boerderij van De Vrijstaat. 
In de Masterclass werken de jongeren zelfstandig 
aan eigen kunstopdrachten, waar nodig begeleid 
door de meester-kunstenaar van dat blok. 

KUNSTACADEMIEKOOKKEET
Dit najaar vindt in verband met de verbouwing 
van onze boerderij voorlopig de laatste KookKeet 
plaats. Twaalf kinderen vormen samen met onze 
Vrijstaat-kok een mini cateringbedrijf en beden-
ken hapjes voor een Vrijstaat-evenement. Dit keer 
is dat de eindpresentatie van De Vrijstaat Kunst-
Academie. 

Welk hapje past er bij een bloemrijke aquarel? En 
welk drankje bevat de juiste mix van natuur en 
schilderkunst?   

Meer info en aanmelden

Nieuw: 
MasterclassVERBOUWING

In 2022 zal De Vrijstaat grondig worden ge-
renoveerd. Na 10 jaar als tijdelijke gebruikers van 
deze monumentale boerderij, worden wij straks 
vaste huurders. De Gemeente zal onze thuis-
basis verbouwen zodat wij de komende jaren een 
solide en inspirerend pand zullen hebben om 
onze functie als Kunst- en Cultuurhuis voor jong 
Utrecht nog beter uit te kunnen voeren. 

Dat betekent wel dat we gedurende minstens 
9 maanden uit ons pand zullen moeten en uitwij-
ken naar vervangende ruimte. Gelukkig kan ons 
programma gewoon doorgang vinden en zullen 
onze bezoekers en deelnemers er weinig last van 
ondervinden. 

Onze expo met de workshops en de educatieve 
trajecten zullen gedurende het hele jaar in het 
Gebouw van De Vrijstaat gecontinueerd worden. 
Met onze kantoren verhuizen we naar het 
Zomerhuis naast onze boerderij. De lessen van 
De Vrijstaat KunstAcademie, De Vrijstaat Theater-
Academie, de KunstKeet, en overige activiteiten 
vinden plaats in een van de nieuwe ‘werfkelders’ 
die tegenover de boerderij zijn gebouwd.

Kunstdocent Charlotte: 
“WE ZIJN ERG TROTS DAT ZOVEEL JONGEREN VAN ONZE 
KUNSTACADEMIE DE VRIJSTAAT TROUW BLIJVEN EN IEDER 
SEIZOEN TERUGKEREN. WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONS 

PROGRAMMA MET HEN MEE TE LATEN GROEIEN.”
 

https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstacademie/kunstacademie-seizoen-2020-2021
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstacademie/kunstacademie-seizoen-2020-2021
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstacademie/kunstacademie-seizoen-2020-2021/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kookkeet/
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Nieuwe Kunstenaars 
in Huis JONG 
“Het verlangen om uit mijn cocon te kruipen en 
mezelf te laten zien aan de wereld wordt steeds 
sterker. Toen ik op school een solocompositie 
moest schrijven en helemaal alleen aan de slag 
kon,  bloeide ik helemaal op. Zo kon ik mijn gevoel 
eindelijk met muziek uiten. Zoals ik altijd al wilde, 
maar niet durfde.” (Thirza)

Vanaf de zomer starten we weer met twee nieuwe 
Kunstenaars in Huis JONG.

Thirza Teuben (18 jaar) zal debuteren met een 
kleinkunstprogramma waarin zij met haar eigen 
liedjes de triviale gebeurtenissen van het leven onder 
de loep neemt. Met dit programma onderzoekt 
Thirza hoe zij zich als componist van haar eigen 
teksten verder kan ontwikkelen en zal zij haar liedjes 
op een bijzondere en intieme manier delen met 
mensen.

Amber van den Pangaard (18 jaar) zal gaan werken 
aan een kleine kledingcollectie met grafische prints, 
die zij onder haar eigen label gaat uitbrengen. Amber 
volgt de vooropleiding voor Grafisch Design aan de 
KABK in Den Haag  en hoopt met deze collectie haar 
portfolio op te bouwen en toegelaten te worden aan 
deze opleiding.

Meer weten

Check de foto’s van de eindpresentatie van 
Kunstenaars in Huis JONG Linde en Tessa

Kunstenaar in Huis JONG wordt mede mogelijk 
gemaakt door het K.F. Hein Fonds en de Gemeente 
Utrecht.

Ook wij zijn De Vrijstaat
Graag stellen we onze Vrijstaat-jongeren aan 
je voor. Dit keer Lisa (12 jaar) en Wiene (13 jaar). 
Beiden zitten op de TheaterAcademie en speelden 
mee in onze voorstelling DODO live! 

Wat vind je van de TheaterAcademie?
Lisa: “Ik vind het cool dat je met echte acteurs 
speelt, en dat je met andere kinderen een 
superleuke ervaring op kan doen. Ik wil zelf later 
ook graag actrice worden, dus hier kan ik al een 
beetje zien hoe dat werkt.”
Wiene:  “Ik vind het bijzonder dat de 
TheaterAcademie voelt als een familie. Daarom zit 
ik er nog steeds op! Het is altijd heel gezellig en we 
leren veel.” 

Wat heb je dan geleerd?
Lisa: “Als je samenwerkt en serieus werkt dan is het 
eindresultaat prachtig!”
Wiene: “Ik heb geleerd hoe je het beste typetjes 
kunt spelen. Ik zou het leuk vinden om een bazig 
typetje te spelen omdat we dat nog niet echt 
hebben gespeeld.”
Lisa: “Ik zou wel een macho type willen spelen, 
maar het lijkt me ook tof om een heel kinderlijke 
onwetende rol te hebben, of juist iemand die alles 
weet. Eigenlijk vind ik elke rol die De Vrijstaat geeft 
wel leuk.”

Lisa (links) in Dodo Live.

Wiene (links) in Dodo Live.

TheaterAcademie
Eind oktober start het nieuwe seizoen van De 
Vrijstaat TheaterAcademie. De deelnemers krijgen 
wekelijks les van een speldocent en ervaren 
theatermakers. Ze werken toe naar meespelen in 
de voorstelling De KookKeet van Kato in juni 2021 
in Podium Hoge Woerd.
Meer informatie

Ronde van Sint Maarten
Dit jaar geen Sint Maarten Parade door de Utrechtse 
binnenstad, maar een speciale covid-editie op het 
Berlijnplein. Deze Ronde van Sint Maarten zal bestaan 
uit een spectaculaire rondgang die schittert door 
de honderden lichtsculpturen en heeft als thema 
armoede. Kinderen en jongeren van De Vrijstaat 
TheaterAcademie en KunstAcademie zullen op 
hun eigen manier met spel en lichtsculpturen 
invulling geven aan het oeroude volksverhaal van 
Hans en Grietje. De rondes zijn op beide avonden te 
bezoeken tussen 18:00 en 21:00 uur. In verband met 
de coronamaatregelen kunnen er (gratis) kaarten 
worden gereserveerd voor een bepaald tijdslot.

Met dank aan de Gemeente Utrecht, 
diverse  fondsen en samenwerkingspartners.

https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstenaar-in-huis-jong/
https://myalbum.com/album/9VvpgGQsQPVf
https://myalbum.com/album/9VvpgGQsQPVf
https://myalbum.com/album/9VvpgGQsQPVf
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/theateracademie/theateracademie-2020-2021/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/theateracademie/theateracademie-2020-2021/
https://www.sintmaartenparade.nl/6-7-november-2020-de-ronde-van-sint-maarten/
https://www.devrijstaat.nl/partners/
https://www.devrijstaat.nl/partners/
https://www.devrijstaat.nl/partners/

