BLOKKENSCHEMA

Net even Anders
Stut theater festival

Vrijdag 17 maart

Zaterdag 18 maart

16.30 u – De Carrousel
18.00 u – Diner
19.00 u – U-nite met
Geen twijfel mogelijk

Zondag 19 maart

18.00 u – Diner
19.00 u – Geen twijfel mogelijk
20.00 u – De Carrousel
21.15 u – Latin Lente Disco met
Carroça de Mamulengos

13.00 u – Lunch
14.00 u – Workshops, keuze uit:
1. Stilte voor de zangstorm
2. StutOpen spelplezier
16.00 u – Voorstellingen, keuze uit:
1. Een tipje van de sluier
2. StutPlus theatervoorstelling
17.00 u – presentatie 48 uur met …
Locatie: De kas - Gageldijk 182

Legenda
De Carrousel:

Workshop - StutOpen spelplezier:

1. Luister me: In Luister me volgen we via radio en theater de
ontmoeting tussen twee jonge vrouwen in dezelfde fase van
hun leven: een vluchteling en een Utrechter.

Een tipje van de sluier:

Tijdens de Carrousel zie je twee van de onderstaande
voorstellingen. Heb je een voorkeur? Geef dit dan duidelijk aan
bij je reservering om zeker te zijn van een plekje:

2. De vorm ligt vast: Een locatieproject waarin drie
verschillende makers zijn uitgedaagd om in dezelfde
vormgeving met drie spelers een voorstelling te maken.
3. Tinderella: Een theatervoorstelling over liefde,
eenzaamheid en datingapps waarin het publiek ervaart
hoe het is om geliked en geswiped te worden.
4. Net even Anders portretten: Drie portretten van
mensen die er heel bewust voor kiezen om net even
anders door het leven te gaan.

U-nite:

Speciale themadagen vol verbinding, verdieping en verwondering voor studenten en
(welzijns)professionals die zich willen onderdompelen in de methodiek van Stut. Wil je
leren hoe wij materiaal verzamelen, spelers werven, persoonlijke verhalen omtoveren tot
theater en onze voorstellingen maken? Of wil je juist ervaren hoe Stut theater combineert
met welzijn, bijv. doordat we moeilijke doelgroepen bereiken, emancipatoire
processen op gang brengen en sociale/maatschappelijke participatie stimuleren?
Met allerlei workshops en presentaties lichten we toe hoe we dit doen.

Maandag 20 maart
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart

Het complete programma staat op www.stut.nl.
Inschrijven is noodzakelijk (via Kyra Kasel - kyra@stut.nl / 030 2311801).

Vrijdag 24 maart

Zaterdag 25 maart

Zondag 26 maart

Jong talent betreedt het podium en toont haar
kunsten. Reken op een divers programma en veel
nieuwe ervaringen.

Geen twijfel mogelijk:

Een gedreven groep jongeren: thuisloos en zoekend.
Allemaal met een eigen verhaal en een droom waarmee
ze vooruit willen. Want waar je ook vandaan komt, wat je
achtergrond ook is: talent hoort gezien te worden.

Carroça de Mamulengos:

Dit Braziliaanse muziekgezelschap komt helemaal naar
Overvecht om een bijzonder muzikaal optreden te geven!
Carroça de Mamulengos staat bekend om haar optredens vol
traditionele liederen met zang/tegenzang.

Latin Lente en 70s Disco:
16.30 u – De Carrousel
18.00 u – Diner
19.00 u – L.O.V.E.
20.00 u – Utrecht’s got talent

18.00 u – Diner
19.30 u – De Carrousel
21.30 u – 70s Disco

13.00 u – Lunch
14.00 u – Inleiding Cornerstone
15.00 u – Voorstelling Cornerstone

Op de zaterdagavonden mag er gedanst worden! Maar
uiteraard wel Net even Anders, dus is er een thema aan
verbonden. De eerste zaterdag gooien we onze heupen los
op salsamuziek en tijdens de tweede zaterdag dansen we op
seventies muziek om het oprichtingsjaar van Stut te vieren.

Bij StutOpen kun je terecht om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met theater. Gericht op spelplezier, talenten
ontdekken en werken met je eigen verhaal.
Maak kennis met de Turkse vrouwengemeenschap via heerlijke
hapjes, traditionele volksdansen en hartverwarmende
gesprekken – op theatrale wijze vormgegeven.

StutPlus theatervoorstelling:

Je bent nooit te oud om het podium te veroveren!
Theatergroep van 80plussers uit ‘t Huis aan de Vecht deelt
haar levensverhalen.

48 uur met …:

Een kleine groep mensen wordt 48 uur opgesloten.
Ze laten zich inspireren door elkaar, door de locatie en
door de opsluiting en werken zo naar een theatrale
eindpresentatie toe.

L.O.V.E.:

In deze voorstelling vertellen de jongens van het AZC hun
verhaal. Van het moeilijkste tot het mooiste moment.

Utrecht’s got talent:

Bij ‘Utrecht’s got talent’ laten deelnemers
van StutOpen hun (podium)kunsten zien.
Een breed palet aan mensen staat op het
podium: jong en oud, man en vrouw,
nieuw talent en spelers die al langer aan
Stut verbonden zijn.

Cornerstone:

Cornerstone is een gezelschap
uit Los Angeles en maakt net als Stut - community
theatervoorstellingen. In
Utrecht werken zij tien dagen
lang met mensen uit de Van
der Hoevenkliniek naar een
voorstelling toe.

Workshop - stilte voor de zangstorm:
Toegang: Elke activiteit is €6,00 | Strippenkaart voor drie activiteiten is €15,00

Zangcoach Iris geeft een workshop waarin je mee op avontuur
wordt genomen om je eigen stem beter te leren kennen.
Zangervaring is zeker niet vereist, iedereen is welkom!

Voor de themadagen op 20/21/22 maart gelden andere tarieven.

Locatie: ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Reserveren: reserveren@stut.nl of 030 2311801 | bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 16.00 u

Www.stut.nl

