
 

 

 

 

Op 13 & 14 juli Cross Culture in het Griftpark Utrecht 
DJ Shadow, SKIP&DIE, Fresku, DJ Kypski, skate en dans 
Kaarten Cross Culture nu met early bird-korting 

Cross Culture, 13 en 14 juli in het Griftpark te Utrecht, biedt een breed 
programma met optredens, workshops en battles op het gebied van muziek, 
dans en skate. Er zijn optredens van onder andere DJ Shadow, Fresku, Kypski 
en Boemklatsch Equalizer. Cross Culture is een opmaat naar de officiële 
opening van het European Youth Olympic Festival (EYOF). Tickets voor 
zaterdag 13 juli zijn vanaf nu met early bird-korting te bestellen, het programma 
op zondag 14 juli is gratis toegankelijk.  
 
Cross Culture: een mix van muziek, skate, dans en street art 
Tijdens Cross Culture organiseert Skatepark Utrecht ‘Blok Party XL’: een skate contest met 
speciaal voor het festival gebouwde obstakels. Bij de dansstage worden showcases gegeven 
door onder andere b-boy crew iLL Skill Squad (bekend van Holland’s Got Talent) en 
bezoekers leren bij DOXmoves in korte tijd een choreografie van professionele dansers. Ook 
geeft DJ School Utrecht workshops beatmixen en scratchen. 
 
Op zaterdag zijn er optredens van DJ Prace, Soskop, DJ Cutnice, Fresku, Kypski en DJ+. De 
avond start met SKIP&DIE, gevolgd door Guerilla Speakerz en een b2b set van Krampfhaft 
en zijn recordlabelbaas Akkachar. Headliner van de avond is DJ Shadow (dj set). Utrechts 
finest Boemklatsch Equalizer sluit de avond af.  
 
Op zondag is Cross Culture gratis toegankelijk en biedt sport, spel en muziek voor het hele 
gezin. Er zijn optredens van onder meer DJ DNA, Arts the Beatdoctor en Broken Brass 
Ensemble.  Het creatieve collectief  Vers Vermaak verzorgt beide dagen de 
randprogrammering en de host van Cross Culture is Pax (Habek, Kyteman’s Hip-hop 
Orchestra). 
 
Battle4peace en het European Youth Olympic Festival (EYOF) 
Verschillen overbruggen en vriendschappelijke strijd, dat is de link van het festival met de 
Vrede van Utrecht en de Olympische gedachte van het EYOF. Cross Culture vloeit op 
zondagavond 14 juli in stadion Galgenwaard over in het European Youth Olympic Festival 
(EYOF). Tijdens de officiële opening van het EYOF presenteert de Vrede van Utrecht 
‘Celebrate Talent’: een onderdeel vol muziek, dans en visuals waar het Utrechts Studenten 
Concert, Bombay Show Pig, Boemklatsch, iLL Skill Squad en Daan Kars/Born Digital aan 
meewerken.  
 
Over Cross Culture 
Cross Culture wordt georganiseerd door de Vrede van Utrecht, Culturele Zondagen en DOX. 
Het festival is een opmaat naar het European Youth Olympic Festival (EYOF). Aan het 
programma werken mee: Skatepark Utrecht, Habek, Vers Vermaak, DJ School Utrecht en 
SETUP. 
 
Cross Culture zaterdag 13 juli, 11.00 - 23.00u - toegang met early bird-korting: € 12,50,-/€ 
10,00 (met CJP) - Kaarten verkrijgbaar via vredevanutrecht2013.nl/crossculture  



Cross Culture zondag 14 juli, 13.00 - 19.00u - toegang: gratis 
 
De Vrede van Utrecht 2013: 'The Art of Making Peace' 
Op 11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. 
Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en diplomatie. Dit viert Nederland 
met een internationaal programma met de titel 'The Art of Making Peace’: muziek, theater, 
spektakel, tentoonstellingen, literatuur, beeldende kunst en conferenties. Het programma 
verbindt kunst en cultuur aan actuele maatschappelijke kwesties.  
 
Culturele Zondagen 
Culturele Zondagen organiseert, in samenwerking met diverse Utrechtse instellingen, circa 
zeven keer per jaar één of meerdaagse gevarieerde culturele evenementen met een specifiek 
thema; voor alle inwoners en bezoekers van Utrecht.  
 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over de Vrede van Utrecht en/of aanmeldingen voor Cross Culture, 
kunt u contact opnemen met Mara Hoogveld via 030-2393899/06-18467841 
of marahoogveld@vredevanutrecht.nl /www.vredevanutrecht2013.nl/event/cross-culture-
zaterdag/program 
 
Voor meer informatie over Culturele Zondagen, kunt u contact opnemen met Wietske 
Walhout (marketing en communicatie) Cultuurpromotie Utrecht via 030-2323084 /  
06-14426228, wietske@cultuurpromotieutrecht.nl  / www.culturelezondagen.nl  
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