
Agenda
Expositie Flower Bomb (6+)
elke zondag, t/m 28 november

KunstAcademie (9+)
september t/m juli 2022

Sint Maarten Express (8+)
september t/m november 2021

VrijSpraak (12+) 
september t/m februari 2022

VrijSpel (16+) 
vanaf september 2021

KunstKeet (6+) 
blok 2: oktober & november 2021
blok 3: januari & februari 2022

TheaterKeet (6+)
blok 1: oktober & november 2021
blok 2: januari & februari 2022

KookKeet (8+)
26 oktober t/m 30 november 

Ronde van Sint Maarten
start Berlijnplein
5 en 6 november 2021

TheaterAcademie (10+) 
vanaf eind oktober
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Hof van Monaco 3  3541 DT Utrecht   030 30 30 012   
www.devrijstaat.nl   info@devrijstaat.nl   

De Gemeente heeft besloten de Vrijstaat-boerderij 
voor cultuur te behouden. Dit najaar start een gro-
te verbouwing. In 2022, na de zomer, hopen we ons 
vernieuwde gebouw te kunnen openen. Intussen 
gaan onze programma’s bijna allemaal gewoon door 
in vervangende werkruimtes. Ons kantoor is tijde-
lijk verhuisd naar het Zomerhuis, de woning naast 
de boerderij. En vanaf oktober maken we gebruik 
van de vervangende studio, onder de bogen van de 
nieuwgebouwde Stadtuinen. De expositielocatie blijft 
gewoon waar hij is: in Het Gebouw op de hoek van de 
Grauwaartsingel en de Madridstraat. 

Nog eens ronddwalen in onze oude locatie? Dat kan: 
artistiek directeur Daphne de Bruin heeft alles op film 
gezet waarin ze je meeneemt door de stal, hooischuur, 
opkamer en wagenschuur.Volg de verbouwing via 
onze website.

In augustus werd het allereerste VrijSpraak Minifestival gehouden op 
De Vrijstaat. Geen betere plek voor zo’n jongerenevent dan ons erf. Een 
bandpodium in de achtertuin, DJ’s in de hooischuur en een foodtruck 
waar je friet en hotdogs kon krijgen.
Met die foodtruck was het allemaal begonnen. Onze VrijSpraak jonge-
ren, een club van 10 die op De Vrijstaat eigen programma en activitei-
ten mogen ontwikkelen, wilden graag een foodtruckfestival organise-
ren. Maandenlang werd er gesloopt, getimmerd, geverfd, werden er 
knakworstentesten gehouden en vooral veel gechild. 
Samen met KLUB19, de jongerenclub van Cultuur19, werden er bands 
en DJ’s uitgenodigd voor een echte line-up. Om het festivalgevoel 
helemaal compleet te maken ontwierpen we ook heuse VrijSpraak 
T-shirts, polsbandjes, buttons en munten. En het werd een succes! Er 
werd gedanst, gehangen, gegeten en gedronken en gevierd dat we 
eindelijk weer samen kunnen komen!

Het is opvallend dat De Vrijstaat vaak met kinderen wordt geassoci-
eerd en niet met jongeren. Terwijl wij van het begin af aan veel aan-
dacht hebben voor deze groeiende groep Leidsche Rijn-bewoners. 
Ons stadsdeel kent de grootste groep jongeren van Utrecht. Niet zo 
gek natuurlijk, als je bedenkt dat al die jonge gezinnen die in nieuw 
Utrecht komen wonen ook ouder worden. Met onze naam Kunst-en 
cultuurhuis voor Jong Utrecht laten we dan ook zien dat we er zijn 
voor álle jonge bewoners in deze jonge stad; kinderen, jongeren én 
jonge makers.

Naast de 12+ groepen die wij hebben op de Vrijstaat Kunst- en Theater-
Academie en de Kunstvakantieweek, kunnen jongeren bij ons terecht 
bij VrijSpraak en VrijSpel. Binnen deze programma’s bieden we alle 
ruimte aan eigen initiatieven van jongeren en 
coachen wij de dromen en ambities van jonge mensen.

Daphne de Bruin
(artistiek directeur)

WE GAAN VERBOUWEN! JONG
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FLOWER BOMB IN DE KLAS
In de 10 jaar dat De Vrijstaat bestaat, zijn er samen-
werkingen gesmeed met heel veel kunstenaars, 
instellingen, organisaties én scholen! Rondom de 
expo Flower Bomb hebben we samen met kunste-
naar Jolanda Schouten een lesplan opgesteld voor 
het basisonderwijs. Zo zullen de leerlingen van De 
Boomgaard, De Klimroos, Academie Tien, De Acht-
baan en de St. Maartenschool dit najaar allemaal 
onze expositie bezoeken. Daarna komt Jolanda bij 
hen in de klas voor een les Flower Bomb maken, 
bloemen schilderen of een tuintapijt maken. De 
hoogste groepen zullen hun werk ook laten zien in 
een heuse eindpresentatie.

Herfst Express
Op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober staan paarden centraal 
in de Herfst Express. Voor de Ronde van Sint Maarten bouwen we 
een lampion in de vorm van een stokpaardje. Sint Maarten wordt 
namelijk altijd afgebeeld op zijn paard. Wist je dat stokpaard rijden 
een echte sport is? We gaan deze sport beoefenen en samen een 
parcours uitzetten. Ook zullen we een bezoek brengen aan Stal 
Thamen, waar je van alles leert over pony’s en paardrijden. 

SINT MAARTEN EXPRESS
In samenwerking met ZIMIHC en SportUtrecht 
organiseren we bij De Vrijstaat de Sport & Cultuur mix. 
Fanatieke sporters en kunstenaars gaan met kinderen 
aan de slag tijdens een intensieve workshop-serie. 
In september zijn we gestart met de Sint Maarten 
Express!. In acht lessen bouwen we samen aan grote 
lichtsculpturen voor de Ronde van Sint Maarten. 
Op 5 en 6 november is de lichtsculptuur te zien in de 
Ronde van Sint Maarten die start op het Berlijnplein. 
Kom vooral kijken!

EXPOSITIE 
FLOWER BOMB 

Zin in een creatief gezinsuitje voor de zondag-
middag? Kom naar Flower Bomb. Kunstenaar 
Jolanda Schouten liet zich inspireren door 
de Tuin. Op Thais bamboepapier schildert zij 
hele grote werken vol bladeren, bloemen en 
planten. Als je tussen haar werk door loopt, 
lijkt het wel alsof je door een sprookjestuin 
loopt. Of een jungle!

Kidsproof bezocht de expo en schreef er een 
blog over. Kom zelf langs en 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.

Flower Bomb is nog tot en met 28 november 
2021 te bezoeken. Ga voor meer info en 
kaartverkoop naar onze website. DEELNAME IS GR

ATIS 

OP VERTOON VA
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KOOKKEET
Hou je van koken of zou je het juist graag willen leren? 
En durf je jouw gerechten aan anderen te serveren? 
Dan is De Vrijstaat KookKeet echt iets voor jou!

Wist je dat je ook zonder een fornuis of inductieplaat 
heel lekkere dingen kunt maken? Een kwarktaart bij-
voorbeeld, of sushi, of pindakaasballen. Kom het ontdek-
ken met Vrijstaat-kok Veerle. Op zes dinsdagmiddagen 
ga je aan de slag en leer je de kneepjes van het vak. 
Wat je maakt, mag je mee naar huis nemen. Ook ga je 
speciaal koken voor de eindpresentatie van De Vrijstaat 
KunstAcademie, waar je je zelfgemaakte hapjes aan de 
gasten uitserveert.  
Dus wil jij graag leren koken zonder vuur? 
Meld je dan nu aan!

Voor kinderen die al eerder aan de KookKeet meededen: 
let op! De KookKeet is nu op de dinsdagmiddag.

THEATERKEET
Wil jij supergraag theaterles bij De Vrijstaat, 
maar ben je nog te jong voor onze TheaterA-
cademie? Goed nieuws: na de herfstvakantie 
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!

Aanmelden
ALLEMAAL SAMEN OP DE VRIJSTAAT
Om diversiteit en inclusiviteit goed in ons beleid, onze 
organisatie en programma te verankeren werken we samen 
met PACT. 
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De Vrijstaat biedt ook dit jaar weer een jaartraject 
voor kinderen en jongeren (10 - 16 jaar) aan om 
het theatervak te leren. Na de herfstvakantie 
starten we met twee volle groepen op de 
vrijdagmiddag. In drie blokken van 8 weken 
werk je aan de ontwikkeling van jezelf als acteur 

onder leiding van een speldocent en ervaren 
theatermakers. Dit jaar maken we samen de 
voorstelling Het Visseninternaat die we eind mei 
zullen spelen in Podium Hoge Woerd. 
Houd onze socials in de gaten voor kijkjes achter 
de schermen en de start kaartverkoop! 

THEATERACADEMIE 
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VrijSpel 16+
Onder de titel VrijSpel kunnen jongeren vanaf 16 jaar 
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 bijvoorbeeld een fototentoonstelling willen 
inrichten met je eigen werk, een verhalenbundel 
willen schrijven, een rap-optreden willen geven of 
een podcastserie willen maken? De Vrijstaat helpt 
jou om je plannen waar te maken.

Heb je interesse, klik 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

Hoera! Vlak voor het einde van 2020 ontvingen 
wij het goede nieuws dat het Fonds voor 
Cultuurparticipatie onze aanvraag voor het 
jongerenprogramma 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. We 
stellen de jongeren van dit seizoen graag aan je 
voor.

Voorstellen VrijSpel-deelnemers

Met dank aan de Gemeente Utrecht, diverse  fondsen en samenwerkingspartners.
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Boet & Silas vormen samen het duo Kylassin. Met 
accordeon, gitaar, zang en cajon richten zij zich 
voornamelijk op (oost)Europese folkmuziek in 
verschillende talen. In het VrijSpeltraject willen zij 
een verhalende voorstelling ontwikkelen waarin 
de liedjes die zij zingen worden afgewisseld met 
verhalende teksten. 

Nieuwe Meesters: Camiel, Faas, Hebe, Leander 
en Yrsa zijn oud-leerlingen van de Vrijstaat 
KunstAcademie. Zij willen zich met z’n vijven 
verder verdiepen in architectuur en het verven met 
olieverf. In het VrijSpeltraject gaan zij in september 
aan de slag met kunstenares Britt Dorenbosch 
die hen in zal wijden in de geheimen van olieverf. 
In december presenteren zij hun werk. Daarna 
is Marjolein Witte hun coach in een project rond 
architectuur. 

Valerie is net geslaagd aan het Amadeuslyceum 
en heeft komend jaar een tussenjaar. In het 
VrijSpeltraject wil zij zich ontwikkelen als singer/
songwriter. Zij schrijft haar eigen teksten en 
begeleidt zichzelf op de gitaar. Haar teksten zijn 
geëngageerd en gaan over zaken waar je als 
jongvolwassene tegenaan loopt in de samenleving.

Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar, presenteren wij 
het programma VrijSpraak. Komend seizoen werken we aan een 
eigen festival. Om de week komen we samen op De Vrijstaat 
en sluiten de dag gezamenlijk af met een maaltijd die we zelf 
klaarmaken in de VrijSpraak-foodtruck.  Meld je aan. Onze 
Vrijstaat-coach Lotte neemt contact met je op.

VrijSpraak 12+: ook 
jij bent de Vrijstaat!
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