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Cross Culture 13 & 14 juli 
Nationale en internationale topacts, workshops en battles op het gebied van muziek, dans en skate 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 juli staat het Utrechtse Griftpark op zijn kop tijdens Cross Culture met 
beats, skate contests, dans, visuals, graffiti en workshops. Dit tweedaagse multidisciplinaire 
festival biedt een programma bomvol nationale en internationale topacts. Met artiesten als DJ 
Shadow, Fresku, NEOBASH!, Soskop, SKIP&DIE en Broken Brass Ensemble. Er zijn prijzen te winnen 
in twee skate battles en dansgroepen als iLL Skill Squad en Pop’arazzi geven diverse shows weg. 
Cross Culture is een samenwerking tussen Culturele Zondagen, Vrede van Utrecht en DOX en de 
opmaat naar het European Youth Olympic Festival 2013 in Utrecht.  
 
Cross Culture gaat verder dan een ‘gewoon’ muziek- of dancefestival. Volgens de programmeur van 
het festival Frank Los staan de jonge Utrechtse generatie artiesten en performers én hun publiek 
centraal op het festival. ‘We willen mensen bijeenbrengen die elkaar normaal gesproken niet zomaar 
zullen ontmoeten. De makers uit verschillende disciplines komen op Cross Culture samen, waarmee 
we ook een heel divers publiek op de been hopen te brengen.’ Bekijk de teaser van: Cross Culture. 
 
Een van de artiesten die zondag geprogrammeerd staat is Arts the Beatdoctor. Zijn muziek is een 
mooi voorbeeld van de verschillende stijlen die op Cross Culture aan bod komen en die volgens hem 
de Utrechtse muziekscene ook zo kenmerken. ‘Ik maak elektronische muziek met invloeden uit 
verschillende genres zoals hiphop, bass, dubstep, zonder dat een van mijn nummers precies in zo’n 
genre past’, stelt de producer/muzikant. 
 
Utrecht herbergt verscheidene jonge populaire artiesten. Kytopia, op de Zeedijk is een creatieve 
broedplaats aan de rand van het centrum van Utrecht, waar Habek gevestigd is, evenals de studio's 
van Kyteman, Bombay Show Pig en Boemklatsch Equalizer. Deze laatste twee staan op zaterdag op 
het hoofdpodium van Cross Culture geprogrammeerd. Het kleurrijke Boemklatsch Equalizer brengt 
een combinatie van elektronische geluiden en beelden, Bombay Show Pig de ultieme festivalmuziek: 
bewegelijk, zomers, veelzijdig en eigenzinnig. ‘Utrecht is een tweede thuis geworden sinds we 
omarmd zijn op Kytopia, we spelen daar dan ook altijd graag!’ aldus het Amsterdams/Haagse Indie-
duo Mathias Janmaat en Linda van Leeuwen van Bombay Show Pig.  
 
Programma 
Tickets voor zaterdag 13 juli (11.00 - 23.00u ) zijn online te bestellen, het programma op zondag 14 
juli (13.00 - 19.00u) is gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie over Cross Culture en 
kaartverkoop op www.culturelezondagen.nl of www.vredevanutrecht2013.nl De programmaboekjes 
zijn ook te vinden bij onder meer 25 AH filialen in Utrecht en omgeving.  
 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Cultuurpromotie Utrecht (Culturele Zondagen): Wietske Walhout, tel: 030-2323084 / 06-14426228, 
wietske@cultuurpromotieutrecht.nl  / www.culturelezondagen.nl 

Vrede van Utrecht: Mara Hoogveld , tel: 030-2393899 / 06-18467841, 
marahoogveld@vredevanutrecht.nl  / www.vredevanutrecht2013.nl/event/cross-culture-
zaterdag/program  
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