Theaterkwartier Utrecht viert Nationale Burendag met TheaterKwartiertje. De vier typisch
Utregse gezelschappen De Dansers, DOX, New Dutch Connections en Theater Utrecht
vormen als buren het collectief Theaterkwartier Utrecht. Op 24 september staan de deuren
van ons huistheater De Paardenkathedraal wagenwijd open voor de rest van de buurt.
Er zijn korte voorstellingen, workshops, rondleidingen, en natuurlijk de kans om je buren
te ontmoeten in de foyer. De workshops zijn geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf
twaalf jaar. Ook kinderen zijn hartstikke welkom om het gebouw te ontdekken en zelf een
ijsje te scheppen.
Kom jij naar ons Theaterkwartiertje tijdens Nationale Burendag?

TE DOEN EN TE ZIEN

gratis programma

De Paardenkathedraal, Veeartsenijstraat 155, Utrecht

13:00 deuren open, welkomstijsje van Roberto Gelato
13:30 / 15:45 De Dansers - Als je erop kan staan, is het een vloer (2 keer)
Een dansduet tussen twee mensen die elkaar tillen, steunen, uitdagen en laten zweven, allemaal op
een tapijt van 2 bij 3 meter.
14:00

DOX - The Hot Peaches Workshop
Wie ben jij? Wat laat je hiervan zien aan de buitenwereld? Durf jij je volledige zelf te zijn?
Tijdens deze theaterworkshop gaan we met deze vragen aan de slag. Aan de hand van
speloefeningen zoeken we naar hoe iedereen kan shinen op zijn eigen, unieke manier.

15:00 New Dutch Connections - Future Citizens
Begeleid door muzikanten, vertolken acteurs verschillende verhalen van nieuwkomers over hoe zij
thuiskomen in een nieuw land en daar uiteindelijk succes ervaren. Jouw buurt als ontmoetingsplek,
de voorstelling een handreiking voor iedereen die iets voor vluchtelingen wilt betekenen maar niet
precies weet hoe.
16:00 Theater Utrecht - Quake Workshop
Schrijver en regisseur Casper Vandeputte vertelt in deze workshop hoe hij tot het vertellen van
een verhaal komt en welke bronnen hij daarvoor aanboort. We gaan op zoek naar interessante
persoonlijke verhalen en proberen uit te pluizen welke verhalen ons hebben gevormd. We
brainstormen over psychologie, filosofie en zetten ons eigen verhaal in de steigers.
Doorlopend tot 18:00 buurtborrel, hapjes uit de wijk en een kijkje achter de schermen
Ontmoet je buren. De bar is geopend en nieuwkomers uit de wijk verzorgen hapjes. Ga mee op een
korte tour achter de schermen van De Paardenkathedraal of bekijk het nieuwe decor van The hot
Peaches via een VR-bril.

