
Agenda
VrijSpel (16+) vanaf 2021

Expositie Flower Bomb (6+)
t/m november 

KunstKeet (6+) 
blok 3: maart & april
blok 4: mei & juni

KunstAcademie (9+)
blok Digitale Media: 13 februari t/m 17 april
blok Kunst in de Openbare Ruimte: 
8 mei t/m 10 juli

TheaterKeet (6+)
3 maart t/m 7 april

KookKeet (8+)
5 maart t/m 9 april

Voorstelling 
De KattenKeet van Kato (8+)
11 t/m 16 juni (Podium Hoge Woerd)

TheaterAcademie (10+) 
t/m 16 juni

Kunstvakantieweek (8+) 
23 t/m 28 augustus 

Alle data zijn onder voorbehoud van een 
versoepeling van de lockdown
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Ik zie het al helemaal voor me. De centrale hal met de trap omhoog 
naar de eerste verdieping. Je kunt helemaal doorkijken tot aan de 
punt van het dak. Kinderen van De Vrijstaat KunstAcademie zijn 
daarboven aan het werk in het atelier dat de halve zolder beslaat. 
Rechts van de entree beneden kijk je zo de grote studio in waar 
hard wordt gerepeteerd aan een nieuwe theatervoorstelling. En aan 
de linkerkant van de hal zie ik de KookKeet in volle gang. Er wordt 
geproefd en gebakken in de gezellige open keuken op de Deel. De 
geur van appeltaart en kruidige groentesoep vult de ruimte. Ik hang 
mijn jas op in de garderobe en zwaai naar een collega die boven op 
de galerij koffie staat te zetten. Het is heerlijk warm in de boerderij. 
Dag koude handen, lekkend dak, stoffige schuur en ijskoude vloer. 
Welkom in de nieuwe Vrijstaat. 
 
Wat ik voor ogen zie is de boerderij zoals ‘ie eruit gaat zien na de ver-
bouwing. We zijn al enige maanden bezig met de voorbereidingen. 
Samen met de Gemeente Utrecht en de architecten van Verlaan 
& Bouwstra krijgt De Vrijstaat langzaam gestalte op papier. Er zijn 
inspiratiesessies geweest waar kinderen, jongeren, kunstenaars 
en medewerkers hun dromen en wensen op tafel hebben gelegd. 
Een projectteam van deskundigen buigt zich met al hun kennis en 
enthousiasme over onze nieuwe Vrijstaat. En al deze ideeën zijn ver-
taald in een (voorlopig) ontwerp. Oh mensen wat wordt het mooi!  
 
We naderen het definitieve ontwerp en we zijn er superblij mee. 
Onmiskenbaar De Vrijstaat maar met een nieuwe comfortabele jas. 
Met zoveel meer ruimte om al onze activiteiten te herbergen en om 
nog meer partners en initiatieven te laten landen in onze boerderij 
en op ons erf. Maar zover is het nog niet. Het komende jaar zal volle-
dig in het teken staan van bouwen en verbouwen, van verhuizen en 
verplaatsen, van sjouwen en vertrouwen. Maar om jullie alvast net 
zo enthousiast te maken als ik zelf ben, hierbij een tipje van de sluier 
van onze nieuwe boerderij die we half 2022 kunnen openen.  

Daphne de Bruin (artistiek directeur)

BOUWJAAR 2021!

Op zoek naar creatief gezinsuitje voor de zondag-
middag? Kom naar Flower Bomb. Kunstenaar 
Jolanda Schouten neemt je mee op ontdekkings-
tocht door de Tuin en in de kunstwerkplaatsen ga 
je zelf aan de slag.

Benieuwd wat je allemaal kunt doen? Maak een eigen 
aquarel van bloemen in het Tuinatelier, neem deel 
aan de theeceremonie in de Theetuin, maak je eigen 
bloembom in de Kleiwerkplaats en bouw mee aan het 
Tuintapijt van vilt. En als het weer het toelaat dan ver-
overen we de buitenruimte door middel van Guerrilla 
Gardening.

De creatieve werkplaats Flower Bomb is het hele jaar 
geopend en verandert net als de natuur per seizoen. 
Alle info en kaartverkoop vind je op onze website

https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/flower-bomb/
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www.devrijstaat.nl
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https://www.jolandaschouten.nl
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/flower-bomb/


KRANT LENTE 2021

KUNSTACADEMIE
De Vrijstaat KunstAcademie werkt de komende 
maanden samen met kunstenaar Sema Bekirovic. 
Geïnspireerd door Flower Bomb gaan de kinderen 
en jongeren landschappen manipuleren, details 
van bloemen en planten vastleggen, groeipro-
cessen filmen en collages maken van natuurlijke 
materialen. Ze leren met andere ogen kijken en 
onderzoeken de kracht van de natuur. Het werk 
van de deelnemers krijgt een plek in Flower 
Bomb. Het laatste blok gaan we aan de slag met 
Groene Energie met kunstenaar Jasper van den 
Boezem.  

Is onze KunstAcademie ook iets voor jou? De in-
schrijving voor seizoen 2021-2022 start op 1 juli.

Blok 1 werkten de deelnemers met de inspiratie, 
materialen en technieken van kunstenaar 
Jolanda Schouten.

In het laatste blok van de KunstKeet gaat kunst-
docent Charlotte met de kinderen werken bin-
nen het thema Bloemen & Planten. De natuur 
is in volle bloei en wij mogen ervan genieten! Wij 
maken foto’s met de zon, kleding van planten en 
tapijten van bloemen. We gaan op onderzoek uit 
in de omgeving van De Vrijstaat. Want als je goed 
kijkt is de natuur al een kunstwerk op zich! Ga jij 
mee op avontuur? Het wordt een blok vol geur en 
kleur.

Inschrijven vanaf april

KUNSTKEET

Sinds afgelopen zomervakantie organiseren ZIMIHC en Sport-
Utrecht met en op het terrein van De Vrijstaat speciale vakan-
tieprogramma’s. Fanatieke sporters en kunstenaars gaan met 
kinderen aan de slag en samen maken we het een onvergetelijke 
ervaring. Houd onze website in de gaten voor actueel programma 
tijdens komende schoolvakanties.

Sport & Cultuur in de vakantie

KUNSTVAKANTIEWEEK 
Flower Power

De Kunstvakantieweek staat dit jaar in het teken van 
Flower Power. Een week die uit zijn voegen barst 
want alles draait om de kracht van de natuur. De 
uitbundige kleuren van de bloemen, de wonderbaar-
lijke wereld van de virussen, de structuur van klei en 
modder of de power van het vuur. Wij laten ons deze 
week inspireren door de rijkdom die de natuur ons te 
bieden heeft.

Met diverse kunstenaars ga je aan het werk om kunst-
werken en performances te maken waarin de vier 
elementen van onze natuur aan bod komen: water, 
aarde lucht een vuur. Beeldende kunst, digitale me-
dia, theater & muziek: alle disciplines komen aan bod 
in de workshops met de kunstenaars en het uitgebrei-
de activiteitenprogramma. Natuurlijk werken we toe 
naar een happening in Flower Power stijl, waar we het 
publiek uitnodigen om samen met ons de natuur te 
vieren. In en om De Vrijstaat vullen we de ruimte met 
onze kunstwerken en geven de bezoekers een zinnen-
prikkelende ervaring.

Aanmelden vanaf maartDEELNAME IS GRATIS OP VERTOON VAN JE U-PAS
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Kato runt een streetfood restaurant in een 
afbraakwijk van CatCity. Honderden Zwerf Katten 
komen daar dagelijks langs om hun buik rond 
te eten aan haar beroemde Myam Myam soep. 
Samen met haar kattenbrigade biedt zij een 
levendige schuilplaats voor de straatkatten uit de 
buurt.
Maar dan blijkt dat de KattenKeet moet worden 
afgebroken om plaats te maken voor een 
gloednieuw appartementencomplex voor de 
Sjieke Poezen uit de stad. De Zwerf Katten en de 

Sjieke Poezen komen lijnrecht tegenover elkaar 
te staan. Aan welke kant staat inspecteur Cop Cat 
en welke rol speelt de Myam Myam soep van Kato 
hierin?
De KattenKeet van Kato is een spannende 
thriller met een urban vibe, waarin dubbelspel 
gespeeld wordt door de mysterieuze kattenkop 
Katja!

Zien we je in juni bij de voorstelling in Podium 
Hoge Woerd?

KOOKKEET
Met de verbouwing zullen we afscheid nemen 
van onze “mobiele” keuken. Maar niet voordat we 
nog een allerlaatste editie van de KookKeet “oude 
stijl” doen. Dus wil jij graag leren koken en experi-
menteren met ingrediënten?

Meld je dan nu aan!

THEATERKEET
Wil jij supergraag theaterles op De Vrijstaat, 
maar ben je nog te jong voor onze TheaterAca-
demie? Goed nieuws: na de voorjaarsvakantie 
starten we met de TheaterKeet! Net als bij onze 
KunstKeet bestaat dit programma uit 6 lessen 
waarvan de laatste les een masterclass is van 
een theatermaker. De TheaterKeet is voor kinde-
ren tussen de 6 en 9 jaar, die hun eerste stappen 
op het podium willen zetten!

THEATER
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Aanmelden

ALLEMAAL OP DE VRIJSTAAT
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren kennismaken met kunst en cultuur. Daarom wer-
ken we samen met veel verschillende scholen waarmee we 
een rijke diversiteit aan doelgroepen bereiken. En hebben 
we onze activiteiten uitgebreid met een aantal nieuwe 
programma’s. Zoals de vakantieprogramma’s met ZIMIHC 
en SportUtrecht, die gratis zijn voor U-pashouders. Of de 
TheaterKeet waarmee je kunt ontdekken of theater ma-
ken iets voor jou is. Daarnaast zijn we bezig om De Vrijstaat 
geschikt te maken voor bezoekers die slecht ter been zijn. 
Van de Gemeente hebben we subsidie gekregen voor een 
traplift in onze expo-ruimte en na de verbouwing is de hele 
benedenverdieping van de boerderij toegankelijk voor rol-
stoelen. Lees meer

Om diversiteit en inclusiviteit goed in ons beleid, onze orga-
nisatie en programma te verankeren werken we samen met 
PACT. 

MET KINDEREN EN JONGEREN VAN DE VRIJSTAAT THEATERACADEMIE!
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VrijSpel
Hoera! Vlak voor het einde van 2020 ontvingen wij 
het goede nieuws dat het Fonds voor Cultuur-
participatie onze aanvraag voor het jongeren-
programma VrijSpel heeft gehonoreerd. Dat 
betekent dat we de komende twee jaar jongeren 
vanaf 16 jaar de mogelijkheid bieden om hun eigen 
projecten op het gebied van kunst en cultuur op De 
Vrijstaat te realiseren.

Heb je als jongere een droom of ambitie waarin je 
graag aan wilt werken? Dan krijg je bij ons VrijSpel! 
Zou je een fototentoonstelling willen inrichten van je 
eigen werk, een verhalenbundel willen schrijven, een 
rap-optreden willen geven of een podcastserie willen 
maken? Theater, muziek of beeldende kunst, De 
Vrijstaat helpt jou om je plannen waar te maken.

Heb je interesse, check hier voor meer informatie
of stuur een mail naar daphne@devrijstaat.nl

Eind 2020 lanceerde Amber haar kledingcollectie en 
trad Thirza op met eigen liedjes. Check hier alle foto’s

Werkplaatsen VO

Wist je dat De Vrijstaat niet alleen met 
basisscholen, maar ook met middelbare scholen 
in Utrecht samenwerkt? Samen richten we 
werkplaatsen in voor inspirerende kunstlessen 
buiten de deuren van de school. Elke werkplaats 
heeft een eigen karakter, waar een jaar lang een 
kunstenaar aan wordt verbonden.
 
Eind 2020 zijn we samen met Academie Tien 
gestart met de Radiowerkplaats. Dit programma 
staat ook open voor andere scholen. 
Check dan hier alle info.

Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en wil je samen met 
anderen podcasts of radio maken? Bij genoeg 
interesse helpen we jullie een radioredactie te 
vormen.

KinderKabinet 
Graag introduceren we ons nieuwe KinderKabinet: 
Marie, Elena, Soundous, Isis, Elin, Cato en Elsa.
De leden van het KinderKabinet zijn onze ambassa-
deurs en testen workshops, vertegenwoordigen De 
Vrijstaat tijdens evenementen en zijn aanwezig als 
eregast tijdens de première van de theatervoorstel-
ling. 

V.l.n.r. Marie, Elena, Soundous, Isis en Elin.

Ook voor jongeren!
In 2021 starten we ook De Vrijstaat JongerenRaad. 
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en wil je samen met ons 
programma’s maken voor jongeren? We hebben nog 
een paar vrije plekken in de JongerenRaad.
Meld je dan aan bij onze collega Lotte. 
Meer info

Met dank aan de Gemeente Utrecht, 
diverse  fondsen en samenwerkingspartners.
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LIEVER EEN LOSSE RADIOWORKSHOP 

VOOR JOUW KLAS? CHECK ONZE 

SAMENWERKING MET DE BIEB!
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