FEB T/M JULI 2022
AGENDA

KunstKeet (6+)

6 lessen beeldende kunst
Nieuw blok: woensdag 9 maart t/m 13 april

KunstAcademie (9+)

10 lessen beeldende kunst
Nieuw blok: zaterdag 9 april t/m 9 juli

KookKeet (8+)

6 kooklessen
Nieuw blok: dinsdag 8 maart t/m 12 april

TheaterKeet (6+)

6 theaterlessen
Nieuw blok: donderdag 10 maart t/m 14 april

De Bouwkeet (6+)

Doe-expositie en werkplaats
Vanaf 13 februari iedere zondag geopend

Het Visseninternaat (6+)

Voorstelling in Podium Hoge Woerd
Vrijdag 27 t/m zondag 29 mei

VrijSpel (16+)

Maak je creatieve droom waar
Doorlopend: aanmelden is mogelijk!

VrijSpraak (12-16)

Chillen, koken, eten, muziek, theater
Check onze website

VakantieExpress (6+)

Twee vakantiedagen
met ZIMIHC en SportUtrecht
Dinsdag 1 & woensdag 2 maart
Dinsdag 3 & woensdag 4 mei

Kunstvakantieweek (8+)

Een week creatief met kunstenaars
Maandag 15 t/m zaterdag 20 augustus

KUNST EN CULTUURHUIS
VOOR JONG UTRECHT

DE BOUWKEET
Ontwerpen, schetsen, metselen, sjouwen…
Bouwen! Vanaf 13 februari 2022 ontdek je alles
over architectuur en wonen in onze nieuwe
expo en werkplaats De Bouwkeet.
Het vormgeven van onze woonplek en buurt hebben we altijd al gedaan: het zit in de genen van
de mens. Hoe ziet een ideaal huis eruit, wat is een
fijne straat? Waar ligt de grens tussen binnen en
buiten, en wat voelt als ‘mijn’ en ‘jouw’ ruimte?
Kunstenaar Marjolein Witte richt de expositie in
met haar speelse 2D en 3D werk. Het trekken van
grenzen, afbakenen van ruimte en spelen met
vormen en kleuren zijn elementen die haar werk
kenmerken. Op interactieve wijze beweeg je als
bezoeker van De Bouwkeet door het hele bouwproces. Van idee tot ontwerp, van binnen naar
buiten, van tekentafel tot woning, van ‘mijn huis’
naar ‘onze stad’. Marjoleins werken zijn de inspiratiebron om zelf creatief aan de slag te gaan.
De Bouwkeet is vanaf zondag 13 februari iedere
zondag en in de schoolvakanties open voor bezoekers. Doordeweeks ontvangen we diverse schoolklassen uit het primair onderwijs.
Een kaartje voor De Bouwkeet kost € 8,- per persoon. Met U-pas is dit € 6,-. Kinderen t/m 3 jaar zijn
gratis.

beeldende kunst | muziek | theater | multimedia
eten & drinken | educatie | workshops | kinderfeestjes
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Komend jaar staat De Vrijstaat in het teken van bouwen en architectuur. Niet zo gek natuurlijk, als je kijkt naar onze directe omgeving.
Om ons heen schieten de huizenblokken als paddenstoelen uit de
grond, terwijl tientallen hijskranen als stille wachters op de uitkijk
staan.
Ons stadsdeel Leidsche Rijn is een bijzondere plek. Het is een deel
dat aan de tekentafel is ontstaan. Waar in het verleden steden
langzaam groeiden rond een centrale plek, explodeerde hier in 20
jaar tijd een gloednieuw deel van Utrecht. Nog steeds zien we hier
in razend tempo nieuwe wijken ontstaan. Zo snel, dat je regelmatig
verdwaalt in je eigen wijk.
Wonen is een belangrijk thema, want de plek waar we wonen is de
vaste grond onder onze voeten. Het is het huis waar je je thuis voelt,
waar je veilig kunt zijn, waar je steeds opnieuw weer naar terug
kunt keren. Voor veel mensen is het hebben van een thuis geen
vanzelfsprekendheid. In 2022 zullen alle aspecten die met wonen
en je thuis voelen te maken hebben thema’s zijn in onze diverse
programma’s.
In expo en werkplaats De Bouwkeet worden we de architecten van
onze eigen leefomgeving. Hoe creëren we een huis dat bij ons past,
hoe ontwerpen we een omgeving waar we ons thuis voelen? Welke
plekken in onze omgeving zijn belangrijk voor ons en hoe verbonden voelen wij ons met Utrecht?
Dit jaar viert Utrecht dat we 900 jaar geleden stadsrechten kregen.
Op De Vrijstaat doen we dat samen met kunstenaar Marjolein Witte,
door met diverse groepen kinderen, jongeren en andere Leidsche
Rijnbewoners te werken aan bouwborden waarop we onze eigen
dromen en idealen voor onze stad zullen vormgeven. Want als er
iets bij Leidsche Rijn hoort, dan zijn het wel de bouwborden.
Ondertussen staat tussen alle nieuwbouw van het Leidsche Rijn
Centrum onze eigen monumentale Vrijstaat. De komende maanden wordt er keihard gewerkt aan een grondige renovatie van ons
pand. En als alles loopt zoals we hopen, zullen we in september ons
vernieuwde kunst-en cultuurhuis openen.
Kortom, een jaar waarin we bouwen aan een
plek waar iedereen zich thuis kan voelen!
Daphne de Bruin (artistiek directeur)

COLUMN

DOE ALSOF JE THUIS BENT

KETEN BIJ DE VRIJSTAAT
Ben jij op zoek naar een plek in Utrecht waar
jouw kind (6 t/m 8 jaar) kan experimenteren
met kunst, theater of koken? In onze drie Keten
ontdekken we verschillende technieken en
materialen en laten we ons inspireren door
professionele kunstenaars!
Elk blok bestaat uit 6 lessen waarin één thema
centraal staat. Er komt altijd een kunstenaar op
bezoek en we sluiten de lessen af met een presentatie, zodat de groep aan iedereen kan laten zien
wat ze gedaan, geleerd en gemaakt hebben.

KOOKKEET

6 kooklessen, dinsdag 15.00 – 17.30 uur
Nieuw blok dinsdag 8 maart t/m 12 april

8+

Hou je van koken of zou je het graag willen
leren? En durf je jouw gerechten aan anderen te
serveren? Dan is de KookKeet echt iets voor jou.
Samen met onze Vrijstaat-kok en een club van
kinderen ga je aan de slag in de keuken en leer
je de kneepjes van het vak. Wat je maakt mag je
mee naar huis nemen, zodat je familie het ook
kan proeven. Ook ga je speciaal koken voor een
Vrijstaat-evenement!

THEATERKEET

6+

6 theaterlessen, donderdag 15.00 - 16.15 uur
Nieuw blok donderdag 10 maart t/m 14 april
In de TheaterKeet zet je je eerste stappen op
het podium. Tijdens dit blok gaan we naar
de basis van theater: verhalen vertellen. We
spelen met bestaande verhalen geïnspireerd
op de teksten van Toon Tellegen. Met zijn werk,
waarin dieren zoals de mier en de eekhoorn
vaak centraal staan, maken en spelen we korte
scènes.

KUNSTKEET

6+

6 lessen beeldende kunst, woensdag 15.30 16.45 uur
Nieuw blok woensdag 9 maart t/m 13 april
Bij de KunstKeet ontdek je nieuwe materialen
en kunsttechnieken. In dit blok werken we
met met het thema architectuur. We tekenen
huizen in 2D en 3D, onderzoeken verschillende
materialen waarmee je kunt bouwen... En
maken uiteindelijk een maquette op schaal
van ons eigen droomhuis!
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VrijSpel DOE MEE!

16+

VrijSpraak

12-16

Binnen het programma VrijSpraak komt een groep jongeren tussen de
12 en 16 jaar om de week samen. Ze chillen, koken en eten samen en
brainstormen daarbij over toffe jongerenactiviteiten op De Vrijstaat.
De afgelopen jaren organiseerde de VrijSpraak-groep een geweldig
festival met foodtrucks, maakten ze kookvlogs en werkten ze aan een
podcastprogramma.
VrijSpraak is dus voor en door jongeren. Komend seizoen gaat VrijSpraak
weer aan de slag met onder andere een festival. Om de week samenkomen
met een creatieve, gezellige groep – lijkt het jou wel wat? Meld je aan via
onze website, dan stuurt Vrijstaat-coach Lotte je een berichtje. Voor vragen
kun je haar bereiken via lotte@devrijstaat.nl.
Ben je 16 jaar of ouder en heb je een creatieve droom? Een tentoonstelling
inrichten met je foto’s, een rap-optreden geven, je eigen gitaarliedjes
spelen voor publiek, een verhalenbundel schrijven, een podcastserie
maken... Het mag van alles zijn. Bij ons krijg je VrijSpel!
VrijSpel is een programma waarin we jonge mensen helpen hun ambities
waar te maken. Als je je aanmeldt maken we eerst samen jouw plannen
concreet, om daarna professionals te zoeken die jou kunnen coachen. Je
groeit in datgene waar je al goed in bent, en ontmoet bij De Vrijstaat andere
jongeren die ook werken aan hun droom.
In de afgelopen twee jaar heeft De Vrijstaat zes projecten ondersteund die
varieerden van het uitbrengen van een eerste CD, een theatersolo en een
korte documentairefilm tot een poetry performance, een kledingcollectie en
een kleinkunstprogramma.
Ben jij klaar om op de springplank te stappen?
Check onze website voor meer informatie of stuur een mail naar
Daphne via daphne@devrijstaat.nl.
Op zondag 27 februari is de VrijSpel eindpresentatie, waar de creatievelingen van het afgelopen seizoen hun werk tonen. Muziekduo
Kylassin, bestaande uit Boet en Silas, spelen hun voorstelling met (Oost-)
Europese folkmuziek. Valerie treedt op met haar gitaar en zelfgeschreven
Engelse en Nederlandse liedjes, en een groep van vijf jonge schilders
laten hun werk zien. Meld je aan via onze website.

Kennismaken met VrijSpraak? Op zaterdag 19 maart is het VrijSpraak
Minifestival, daar ben je van harte welkom. Het wordt een knusse
cinema-avond met een filmpresentatie, kookvlogs, live cooking en lekker
eten. Wil je dit VrijSpraak Minifestival bezoeken met je vrienden, meld je
dan aan via onze website.
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HET
VISSEN
INTERNAAT
De Vrijstaat produceert jaarlijks een
gloednieuwe muzikale theatervoorstelling
voor iedereen vanaf 8 jaar. Hiervoor
ontwikkelden we een unieke werkwijze met
( jonge) acteurs, muzikanten en vormgevers.
Naast professionals in het team vullen
we de cast aan met deelnemers aan onze
TheaterAcademie (10+ en 12+) en studenten
uit het kunstvakonderwijs. Zo ontstaat er
een cast met meerdere generaties, zowel in
leeftijd als ervaring.
Dit seizoen presenteren we Het Visseninternaat
(8+), een spannende diepzee-ervaring over
kansen(on)gelijkheid op school. Het is de 13e
dieren-voorstelling die De Vrijstaat uitbrengt.
Het Visseninternaat is een prestigieuze school
waar het neusje van de zalm wordt klaargestoomd voor een succesvol leven. Juffrouw Zalm
is al jarenlang aan het instituut verbonden en
ziet het liefst vissen uit het hoogste segment
in haar klas. Rector Potvis opent het schooljaar
echter met een nieuwe koers. Vanaf nu moet
iedere vis toegang kunnen krijgen tot het Visseninternaat.

De Vrijstaat
Hof van Monaco 3 3541 DT Utrecht
030 30 30 012
www.devrijstaat.nl info@devrijstaat.nl

De komst van twee nieuwe leerlingen, een
Koningsvis met blauw bloed en een Haring
met een studiebeurs, zorgen voor storm in het
anders zo kalme water van het Visseninternaat.
Het Visseninternaat speelt van vrijdag 27 mei
t/m zondag 29 mei voor publiek in Podium
Hoge Woerd. Daarna zijn er t/m woensdag 1 juni
schoolvoorstellingen.
Een kaartje voor Het Visseninternaat kost
€ 9,- t/m 18 jaar, en € 12,50 voor volwassenen.
Met U-pas is een kaartje € 6,25.

SPEEL MEE!
Ben je 10+ of 12+ en wil je meespelen in de
volgende Vrijstaat-voorstelling? Check dan
De Vrijstaat TheaterAcademie! Inschrijving
voor volgend seizoen start half juli. Blijf op
de hoogte via onze nieuwsbrief.

Ontwerp: Taluut, Utrecht
Fotocredits De Bouwkeet: Marjolein Witte
Met dank de gemeente Utrecht, Utrecht 900,
diverse fondsen en samenwerkingspartners

