SEPTEMBER T/M JANUARI
AGENDA
Creatieve doe-expositie
T/m 27 november iedere zondag en in
schoolvakanties geopend

HOUSEWARMING

Eindelijk, het is zover. Onze gerenoveerde boerderij opent haar
deuren. Na bijna een jaar slopen, strippen, breken en bouwen
kunnen we ons vernieuwde pand in bezit nemen. Wat een feest!

KookKeet (8+)

6 kooklessen
Nieuw blok: woensdag 2 november

Natuurlijk ben ik tijdens de verbouwing regelmatig naar binnen
geglipt om het hele proces te volgen. En iedere keer was er weer
zoveel om je over te verbazen. Eerst zie je hoe het oude eruit
wordt gesloopt en de boerderij als het ware in haar nakie komt te
staan. De oude kleren worden uitgetrokken en daar is ze, bloot en
bibberend. Hier en daar wat littekens en blauwe plekken, ietwat
gerimpeld en doorleefd, want het is natuurlijk al een oudje.

TheaterKeet (7+)

6 theaterlessen
Nieuwe blokken: donderdag 3 november en
12 januari

TheaterAcademie (10+ en 12+)

Jaarprogramma met theaterproductie
Start: vrijdag 14 oktober

KunstKeet (6+)

6 lessen beeldende kunst
Nieuwe blokken: woensdag 14 september,
2 november, 11 januari

KunstAcademie (9+ en 12+)

Jaarprogramma met exposities
Nieuw blok: zaterdag 10 september

VrijSpraak Café (12-16)

Eten, chillen en creatieve workshops
Iedere zaterdagavond

VrijSpel (16+)

Maak je creatieve droom waar
Doorlopend: doe mee!

HerfstExpress (6+)

Twee vakantiedagen
met ZIMIHC en SportUtrecht
Dinsdag 25 & woensdag 26 oktober

Opening boerderij

Vanaf 10 september een maand lang feest!
Check de website voor de activiteiten

NIEUW HUIS!

Ter ere van onze nieuwe boerderij vieren we vanaf 10
september een maand lang feest. Als kick-off kun je op
zaterdag 10 september tijdens Open Monumentendag
en het Uitfeest zelf een kijkje nemen in het verbouwde
pand. Kom langs voor creatieve workshops en muziek,
of leer alle hoeken en gaten van de boerderij kennen via
een interactieve speurtocht over de geschiedenis van dit
rijksmonument. De rest van de feestmaand organiseren
we boerenspelen op het erf, bouwen we samen aan een
koek-replica van de boerderij, geven we workshops over
architectuur en wonen, is er een expo over het bouwproces en als klap op de vuurpijl wijden we onze nieuwe
Vrijstaat grondig in met een groot Oogstfeest.
Ook nieuwsgierig naar ons nieuwe huis? Houd onze
website en socials in de gaten voor meer info over de
activiteiten!
Zoek je een creatieve ruimte voor een workshop,
meeting, evenement of andere activiteit? In onze
grote, gerenoveerde boederij is genoeg plek! Heb je
interesse in het huren van een ruimte voor eenmalig
gebruik of op een vaste basis, neem dan contact met
ons op via verhuur@devrijstaat.nl

Het dak werd geïsoleerd en er verscheen een zolder waar je hart
sneller van gaat kloppen. Al die jaren was de bovenverdieping
verboden gebied. De regen sijpelde er naar binnen, de wind
guurde door de pannen en de planken hadden rotte plekken en
kraakten vervaarlijk. Het was een griezelige plek, waar je alleen via
een hoge, enge ladder kon komen. En nu staat daar een prachtige
studio. Het dak staat als een puntmuts omhoog en door de vele
dakramen kijk je rechtstreeks de hemel in.
En heb ik al verteld over de hal? Die grote entree waar je de hele
hoogte van de boerderij in één oogopslag ziet en die alle studio’s
aan elkaar verbindt? Aan de ene kant de box waar we muziek
en theater kunnen maken. Aan de andere kant de enorme open
keuken voor kookworkshops, events, meetings en het VrijSpraak
Café.
Als ik daar rondloop, met een smile van oor tot oor, kan ik niet
wachten om al dit moois met jullie te delen. En dat gaan we doen!
Daphne de Bruin (artistiek directeur)

COLUMN

De Bouwkeet (6+)

beeldende kunst | koken | theater | muziek | multimedia | educatie
workshops | kinderfeestjes | locatieverhuur | utrecht leidsche rijn

SEPTEMBER T/M JANUARI
MELD
AAN! JE

DE ACADEMIES

KETEN BIJ DE VRIJSTAAT

Ben jij op zoek naar een plek in Utrecht waar
jouw kind (6 t/m 11 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.

THEATERKEET

6 theaterlessen op donderdagmiddag
Nieuwe blokken: 3 november en 12 januari
In de TheaterKeet zet je je eerste stappen op
het podium en ontdek je aan de hand van
verschillende thema’s wat theater is. In blok 1
van dit seizoen onderzoeken we hoe je kunt
transformeren naar een ander personage. Het
tweede blok gaat over science fiction: we bedenken een toekomstwereld met eigen regels
en wetten en maken daar scènes voor onze
eigen sci-fi film.

7+

KOOKKEET

6 kooklessen op woensdagmiddag
Nieuw blok: 2 november

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, en als afsluiter kook je speciaal
voor een Vrijstaat-evenement. In dit blok gaan
we toveren met courgettes, wortelen, tomaten,
pompoen... We maken van bekende groentes
opeens iets heel nieuws.

KUNSTKEET

6 lessen kunst op woensdagmiddag
Nieuwe blokken: 14 september, 2 november
en 11 januari

Op de twee Academies van De Vrijstaat ontwikkel je jezelf
een jaar lang als beeldend kunstenaar of theatermaker. Het
jaar is verdeeld in drie lesblokken, elk met een andere focus.
Bij de KunstAcademie is er een presentatie aan het einde
van ieder blok; met de TheaterAcademie werk je toe naar
de jaarlijkse voorstellingen die in juni worden gespeeld in
Podium Hoge Woerd.

THEATERACADEMIE
vrijdagavond, start 14 oktober

10+ 12+

Kinderen en jongeren van 10-16 jaar die houden van theatermaken
en toneelspelen kunnen zich inschrijven voor de TheaterAcademie.
In drie blokken van acht weken groei je als acteur onder leiding van
een speldocent en ervaren theatermakers. De lessen en repetities
worden verzorgd door de professionals van de cast waarmee je toewerkt naar de jaarlijkse voorstelling van De Vrijstaat. Van basistechnieken en elementaire toneeltraining tot personage- en scèneontwikkeling: in dit jaartraject leer je de kneepjes van het vak.

6+

Bij de KunstKeet ontdek je beeldende kunst
via diverse thema’s. In het eerste blok van
het nieuwe seizoen maken we zelfontworpen
lichtsculpturen voor de Parade van Sint
Maarten. Vanaf november gaan we aan de
slag met metamorfoses. Van verschillende
materialen maken we kunst, om het daarna om
te toveren tot iets heel anders (misschien wel
nóg mooier!). In het januariblok bouwen we zelf
een robot – wat vinden we eigenlijk van deze
elektronische wezens?

KUNSTACADEMIE
zaterdagochtend, start 10 september

9+

12+

Op de Vrijstaat KunstAcademie werk je iedere zaterdagochtend
samen met een kunstvakdocent en een kunstenaar. In de blokken
beeldende kunst, digitale media en kunst in de openbare ruimte
komen verschillende disciplines aan bod en maak je kennis met
technieken en materialen. Op deze manier ontdek je waar jouw
talenten liggen. Komend jaar gaan we aan de slag met illustraties
voor een stripverhaal, robotica en uitvinders van de toekomst.
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VrijSpraak Café

VrijSpraak is het programma van De Vrijstaat dat voor én door
jongeren gemaakt wordt. Elke zaterdag openen we het VrijSpraak
Café, een creatieve hangout waar iedereen van 12 t/m 16 jaar kan
eten, chillen en meedoen aan culturele workshops.
Wat dacht je bijvoorbeeld van een filmavond met thema, een vegan
kooksessie, een kledingruilavond, een workshop stagefighting of
weerwolven rond het kampvuur? We gaan van fotografie tot grafisch
ontwerp, van karaoke tot TikTok. De groep bepaalt zelf hoe de creatieve
workshops worden ingevuld.
Je kunt hier gewoon langskomen met je vrienden, vooraf reserveren is
niet nodig. Toegang tot het café en meedoen met de culturele activiteit
is gratis, de daghap is €1,50 en een drankje €0,50.
Het café is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar je je creatief kunt
uiten. Diversiteit en inclusiviteit zijn daarin belangrijk - iedereen kan
hier zichzelf zijn. In het café is altijd een cultuurcoach van De Vrijstaat
aanwezig en elke reeks Vrijspraak Cafe’s wordt afgesloten met een
festival dat door de jongeren zelf wordt vormgegeven.
Zien we je snel in ons VrijSpraak Café? Check voor meer informatie onze
website.

12-16

VrijSpel

16+

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 een coach te zoeken die
bij jou past. In de afgelopen twee jaar heeft De
Vrijstaat acht 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?
Meedoen met VrijSpel kan doorlopend: meld je aan
via onze website.

SEPTEMBER T/M JANUARI

DE BOUWKEET
In creatieve doe-expositie De Bouwkeet ben
je een echte ontwerper, architect én kunstenaar. Iedere zondag kun je hier middenin
kunstwerken van Marjolein Witte alles ontdekken over bouwen en wonen.

Bouwen hebben we altijd al gedaan: het zit
in onze genen. Al van jongs af aan stapelen
we blokken, tekenen we huizen en maken we
hutten en tenten. We laten onze fantasie los op
de plek waar we willen wonen, we dromen over
een ideale stad… En daarmee komen ook vragen op. Hoe zorg je dat je je ergens thuis voelt?
Waar ligt de grens tussen binnen en buiten, wat
voelt als ‘jouw’ en ‘mijn’ ruimte? In De Bouwkeet
steek je de handen uit de mouwen om dit te
onderzoeken.
Kunstenaar Marjolein Witte richtte de expositie
in met haar speelse 2D en 3D werk. Haar vragen over hoe we onze omgeving ontwerpen
verwerkt ze in kleurrijke installaties en (muur)
schilderingen. Op een interactieve wijze bewegen de bezoekers van De Bouwkeet door het
hele bouwproces, waarin Marjoleins werken de
inspiratiebron zijn om zelf te ontwerpen, bouwen en schilderen.
De Bouwkeet is tot en met 27 november iedere
zondag en in de schoolvakanties open voor bezoekers. Een kaartje voor De Bouwkeet is €8,00
per persoon, met de U-pas is dit €6,00. Kinderen
t/m 3 jaar zijn gratis.

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

Verjaardagsfeestje?

Vier het in De Bouwkeet! Je bezoekt dan
met je gasten de expositie en maakt als extra
activiteit je droomhuis met een 3D pen. Wij
zorgen voor de limonade en taart. Word je
8 jaar of ouder, dan kun je ook kiezen voor het
feestje Radio Vrijstaat (8+), waar je samen een
verjaardagspodcast maakt.

Ontwerp: Taluut, Utrecht
Fotocredits: Charlie Feld, Anna van Kooij,
Thomas Lenden
Met dank aan de gemeente Utrecht,
Utrecht 900, diverse fondsen en
samenwerkingspartners

