KORT NIEUWS
Orgelzomer in
Domkerk
UTRECHT - Ines Maidre,

die woont in Talinn in
Estland én in Bergen in
Noorwegen, geeft een
concert op het grote Bätzorgel van de Domkerk te
Utrecht. Op het programma staan werken
van Johann Sebastian
Bach, Rudolf Tobias,
Georg Böhm, Kjell Mørk
Karlsen en M. Zarins.
Het concert vindt plaats
op zaterdag 12 juli, van
15.30 tot 16.30 uur. De
toegang is gratis, er is een
collecte na afloop. Zie
www.zaterdagmiddagmuziek.nl

Evensong
UTRECHT - Het Vocaal The-

ologen Ensemble zingt
samen met de koorklas
van de Buitenschoolse
Koorschool Utrecht
een Anglican choral
evensong. Aansluitend
daarop vindt een feestelijk concert plaats met
Anglicaanse hymns en
anthems.
Het concert vindt plaats
op donderdag 17 juli
in de oud-katholieke
Ste.-Gertrudiskathedraal, Willemplantsoen
2 in Utrecht. De choral
evensong begint om 18.30
uur; het concert om 19.30
uur. De toegang is gratis,
er is een collecte bij de
uitgang. Zie www.pthu.
nl/vte

Zangmiddag
UTRECHT - De opleidings-

klassen van de Buitenschoolse Koorschool
Utrecht zingen kinder- en
jeugdliederen uit het
nieuwe Liedboek. Dat
gebeurt op woensdag 16
juli, van 14.00 tot 16.00
uur in de oud-katholieke
Ste.-Gertrudiskathedraal,
Willemplantsoen 2 in
Utrecht. De toegang is
gratis, er is een collecte.

Rondleidingen bij
‘New habits’
UTRECHT - Er zijn nog 2

rondleidingen door de
tentoonstelling New Habits, over ‘‘gewoontes’’. Bij
elke rondleiding is een
speciale gast aanwezig:
een van de deelnemende
kunstenaars of onderzoekers. Er zijn rondleidingen op donderdag 10 juli,
van 16.00 tot 18.00 uur en
op zaterdag 12 juli van
12.00 tot 15.00 uur in het
gebouw van Casco en Fotodok, Lange Nieuwstraat
7. Reserveren is verplicht,
stuur een email naar
ying@cascoprojects.org
o.v.v. Casco & Fotodok

Trekpop
UTRECHT - Tussen 5 juli

en 31 augustus mogen
bezoekers in Museum
Speelklok een trekpop
maken, een ‘‘zelfspelend’’
muziekinstrument! Voor
kinderen vanaf 4 jaar; je
ouders mogen een beetje
helpen. Ook is er een
‘‘magische zoektocht’’
voor kindern van 6 tot 10
jaar.

175ste verjaardag van de spoorwegen

Pronklocomotieven in museum
De spoorwegen
vieren dit jaar hun
175ste verjaardag. Het
Spoorwegmuseum
trakteert het publiek
op een feestelijke
tentoonstelling waarin
pronklocomotieven uit de
spoorweggeschiedenis en
de Nederlandse ingenieur
F.W. Conrad, de hoofdrol
spelen.
Door Henk Roozeboom
Utrecht - Het eerste Neder-

landse spoorwegnet werd
onder leiding van Frederik
Willem Conrad gebouwd.
Hij maakte het mogelijk dat
op 20 september 1839 de
eerste Nederlandse trein getrokken door de Arend, van
Amsterdam naar Haarlem
kon rijden. Het Spoorwegmuseum geeft een compleet
overzicht, met schaalmodellen, van het werk van deze
technische
duizendpoot.
Hij ontwierp niet alleen
de hef-, kraan-, vijzel- en
draaispoorbruggen
maar
ook de stations die de trein
aandeed. Acteurs nemen de
bezoekers mee naar de tijd
dat de stoomlocomotief nog
niet eens bestond. Ze vertellen het verhaal van Richard
Trevithick, een excentrieke
Engelsman en spoorwegpionier avant la lettre, die in
1809, een stoommachine
op wielen ontwikkelde die
zichzelf kon voortbewegen:

de Catch me who can. De loc
dankt zijn naam aan de kermisattractie die Trevithick
er van maakte. Tegen 10
pence per rit kon men een
paar rondjes meerijden.
Deze eerste locomotief ter
wereld, staat naast andere
stoomlocs uit de begintijd
van de spoorwegen, opgesteld in een decor, gebaseerd

Derde Catharijn Classique
UTRECHT - In juli en augus-

tus biedt Museum Catharijneconvent voor de derde
keer de zomerse concertserie Catharijn Classique aan.
Vijf zondagen lang kunnen bezoekers genieten van
live klassieke muziek in de
kloostertuin van het museum. De live concerten vinden plaats op zondag 13, 20
en 27 juli en 3 en 10 augustus van 14.30 tot 15.15 uur.
Alle concerten zijn gratis bij
te wonen.
Ook zijn de laatste maanden van de tentoonstelling
‘‘Thuis in de Bijbel. Oude

meesters, grote verhalen’’
ingegaan. Tot en met 10 augustus is deze tentoonstelling nog te bezoeken. Voor
of na een bezoek aan de tentoonstelling brengt theatergroep Aluin in het museum
bijbelverhalen op een heldere, grappige en ontroerende
manier tot leven.
Bovendien gaat de nieuwe
Catharinazaal open. Hier
kan het publiek topstukken
van het museum bekijken.
De zomerse activiteiten eindigen met het Uitfeest op 7
september, de aftrap van het
culturele seizoen 2014-2015.

De Sans Pareil, een van de locomotieven die meededen aan de in 1829 in Engeland gehouden
Rainhill Trials, een wedstrijd tussen locomotieven.

op de wereldtentoonstelling van 1851 in Londen.
We zien een paar locomotieven die meededen aan
de in 1829 in Engeland gehouden Rainhill Trials. Een
wedstrijd die moest bepalen
welke locomotief het meest
geschikt was om de trein-

dienst tussen Liverpool en
Manchester te verzorgen.
De Europese treindiensten
waren in eerste instantie alleen bedoeld om personen
te vervoeren,” zegt Zijlstra,
de conservator van Het
Spoorwegmuseum, “pas later begon men goederen te

vervoeren. En weet je wat de
eerste goederen waren? Bier
en Jenever!’
175 jaar spoorwegen: Iconen van het spoor, te zien:
van 21 juli t/m 21 september
2014, Het Spoorwegmuseum, meer informatie: www.
spoorwegmuseum.nl.

Poëzie van bloed, zweet en
staal in ‘Garagepoes’ van Flint

Big Band Utrecht en Voisz
in het Slottuintheater
Utrecht / Zeist - Twee ge-

luiden die heel verschillend zijn en toch bijzonder
samengaan. De menselijke
stemmen van Voisz en het
koper van Big Band Utrecht.
Samen gaan koor en big
band langs zwarte jazz,
fonkelende fanfare, witte
dixieland, bedeesde barok,
indringende indie-folk en
kolkende klezmer. Van de
Balkan tot aan Cuba, van
Wenen tot New Orleans. Big
Band Utrecht en het koor
Voisz zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Het
resultaat: Koper.
Te horen op vrijdagavond 11
juli in het Slottuintheater.

Het optreden in het openluchttheater in de tuin van
Slot Zeist begint om 20.15
uur. De toegang is gratis.
Het Slottuintheater staat
in de tuin van Slot Zeist,
in Zeist. Het theater is bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van
het slot. Fietsen kunnen
ter plekke gestald worden,
en voor auto’s is gratis plek
op een grote parkeerplaats
naast Slot Zeist. De toegang
tot de voorstellingen is altijd
gratis.
Meer informatie op www.
slottuintheater.nl en via de
infolijn: (030) 69 10 465 (lokaal tarief).

‘Garagepoes’ is een muziektheatervoorstelling vol poëzie, doordrenkt met bloed, zweet en staal.
                Foto: Krijn van Noordwijk
UTRECHT - Theatergroep Flint

presenteert ‘‘Garagepoes’’,
een muziektheatervoorstelling vol poëzie, doordrenkt
met bloed, zweet en staal.
‘‘Schuilend onder TL/ draai
ik bougies in het blok/ worden mijn spietsen stalen
neuzen/ als het ijzer zich
vormt in mijn handen’’.
Tussen prachtige old-timers, afgewerkte oliedrums
en autowrakken werkt een
automonteur zich in het
zweet, vlijt een pin-up zich
uitdagend over de motorkap

en dringt zich regelmatig
een verstikkende moeder
op. Garagepoes is een rauwe muziektheatervoorstelling. In een werkplaats vol
slijptollen,
lasapparatuur
en boormachines komt het
verhaal van garagehouder, plaatwerker en dichter
BEHR (Boudewijn Rikmenspoel) tot leven.
De buitenwereld laat hem
niet met rust; bemoeizuchtige ouders, een opdringerige buurvrouw en een
hebberige
projectontwik-

kelaar eisen voortdurend
zijn aandacht op. Zijn ruig
gezongen gedichten hebben
een onheilspellend karakter, doordrenkt met diesel
en motorolie.
Flint toert door het land met
‘Garagepoes’. In Utrecht is
de voorstelling te zien van 9
tot en met 13 en van 16 tot
en met 20 juli, vanaf 20.15
uur, op zondag om 16.00
uur, in Garage Verder Vervoer, Kernkade 22, op Industrieterrein Lage Weide. Zie
www.theatergroepflint.nl

