
 
 

 
 

Vrede in de Buurt: 75 evenementen voor en door Utrecht  
Op 21, 22 en 23 juni overal in Utrecht Vrede in de Buurt 
 
Tijdens Vrede in de Buurt op 21, 22 en 23 juni bruist het in alle wijken van Utrecht. Overal in 
de stad: in straten en parken, op pleinen en bruggen vinden parades, concerten, diners, 
festivals, workshops, voorstellingen en tentoonstellingen plaats. De afgelopen zes jaren 
bouwden maar liefst 150 partners met elkaar aan de opbouw van het programma, ruim 75 
evenementen: Vrede in de Buurt is een weekend voor, door en met Utrechters. Het motto 
‘Vrede is eten met muziek’ nodigt iedereen bovendien uit om op allerlei plekken in de stad 
met elkaar te dineren: aan de tafels van het Tafelbos, op Fort Lunet III, aan een 120 meter 
lange tafel in Leidsche Rijn of te gast bij een van de buurtdiners van Resto VanHarte.  
 
6 Muzikale en beeldende Parades, 1.500 mensen samen op Lucasbolwerk 
Op vrijdagmiddag 21 juni trekt een bonte stoet van parades uit de wijken naar de Binnenstad. 
Op zes plekken verspreid over de stad geven wijkwethouders het startsein voor muzikale en 
beeldende parades bestaande uit fanfares, koren, looporkesten, kunstenaars, kinderen en 
jongeren die vertrekken naar de Binnenstad. Rond 17.30 uur komen de verschillende 
optochten samen op het Lucasbolwerk, daar worden zij verwelkomd door jonge muzikanten 
van De MuziekRoute, het Domstad Jong Orkest, Utrechts Community Orkest de ‘Fanfare van 
het Vuur’ en burgemeester Aleid Wolfsen. Na ontvangst door de Burgemeester, laat een 
gelegenheidsorkest van zo´n 1.000 musici van zich horen in een grandioze compositie van 
Peter de Boer.  
 
‘Vrede is eten met muziek’ en ‘KNAL!’ 
Na het officiële startsein van Vrede in de Buurt door burgemeester Wolfsen schuiven de ruim 
1.500 deelnemers aan tafel voor een bijzondere maaltijd met ingrediënten uit de buurt. Er 
wordt onder andere gegeten aan de tafels van Tafelbos. Elke Tafelbos-tafel  is gemaakt van 
een Utrechtse boom, door een team van stadsbewoners, in totaal werkten ruim 70 
vrijwilligers mee. Voordat de bomen werden gerooid heeft het team van Tafelboom het 
verhaal van de boom opgetekend. Deze verhalen zijn gebundeld in de Tafelboomboeken die 
de tafels vergezellen: Waar stond de boom, wat is er rondom de boom gebeurd? Welke 
herinneringen hebben wijkbewoners aan de boom? Na het diner, gaan de tafels aan de kant 
en wordt er gedanst.  
 
Op donderdag 20 en vrijdag 21 juni vindt in de Stadsschouwburg Utrecht het Community 
Arts Lab Utrecht plaats: ‘Kunst in de Frontlinie’ is een conferentie in festivalstijl. Op 
vrijdagavond 21 juni geeft het Community Arts Lab het stokje met een ‘KNAL!’ door aan 
Vrede in de Buurt: in de Stadsschouwburg een keur aan Utrechtse en Internationale 
Community Arts en buiten muziek uit alle wijken van de stad, van singersongwriters tot 
koren tot fanfares. Met optredens van onder meer DOX, De Dansers, een muziekensemble 
bestaand uit asielzoekers ‘Orchestre Partout’ en een internationaal samenwerkingsproject 
van de Ierse Henry Girls, het Utrechtse Stut Koor en zeventien leden van het Ierse Inishowen 
Gospel Choir.  
 
Vrede in de Buurt: programma 22 en 23 juni  
Zaterdag en zondag zijn alle wijken van Utrecht het decor voor muziek, dans, theater, 
beeldende kunst, literatuur, eten en drinken op niet alledaagse locaties. Als bijlage bij dit 
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persbericht treft u een selectie uit de ruim 75 activiteiten, het volledige programma van 
‘Vrede in de Buurt’ vindt u op www.vredevanutrecht2013.nl  
 
Over Vrede in de Buurt en de Kunst van het Verbinden 
De Vrede van Utrecht en Utrechtse culturele en maatschappelijke organisaties werken al 
jarenlang aan een kwalitatief hoogwaardig en laagdrempelig cultureel programma, de kracht 
van cultuur is ingezet om de structurele ontwikkelingen in de wijk te stimuleren. De 
thematiek van de Vrede van Utrecht bleek te inspireren. De afgelopen zes jaren zijn veel 
verschillende mensen en organisaties met elkaar in contact gekomen via de vele netwerken 
die zijn ontstaan. Hiermee heeft het Utrechtse culturele en maatschappelijke leven een 
duurzame impuls gekregen.  
 
Projectleider Mira Kho: “Naast ons doel om overal in Utrecht onze bijdrage te leveren, was 
een even belangrijk criterium voor ons programma dat er iedereen mee kan doen en doet. 
Een groot aantal projecten heeft kunst en cultuur dichtbij mensen gebracht voor wie dat niet 
vanzelfsprekend was. Met concrete initiatieven en projecten hebben we ramen en deuren 
geopend, mensen met elkaar in contact gebracht en talenten de gelegenheid gegeven zich te 
ontwikkelen. In dit kader noem ik graag de programmalijn Lof der Zichtbaarheid; door de 
gehele programmering heen is op de diverse podia in de stad op een vanzelfsprekende ruimte 
gemaakt voor optredens van mensen met een beperking en een artistiek talent.  
 
Met de uitgave van het boek ‘De kunst van het verbinden’ door Heinz Schiller, wordt het 
belang van de kunsten voor de burger in de netwerksamenleving in zijn context geplaatst. 
 
Vrede in de Buurt TV en OveralinUtrecht.nl 
Op zaterdagmiddag 22 juni is op Ustad (de stadsomroep van RTV Utrecht) van 14.00 tot 
18.00 uur ‘Vrede in de Buurt TV’ te zien: reportages, live interviews, sfeerverslagen en het 
laatste nieuws over de activiteiten van Vrede in de Buurt. In ‘Aan tafelboom met…’ komen 
kunstenaars, programmeurs, muzikanten en initiatiefnemers aan het woord. Vrede in de 
buurt TV is ook op internet te zien via overalinutrecht.nl en op een aantal publieke schermen 
door de hele stad.  
 
De culturele en maatschappelijke organisaties in de wijken hebben een gezamenlijke website: 
www.overalinutrecht.nl. Hier vind je actuele activiteiten in de wijken, deels in het kader van 
de viering van de Vrede van Utrecht. Ook na de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht, gaat 
overalinutrecht.nl door als online netwerk van alle culturele en maatschappelijke initiatieven 
in de stad. 
 
‘The Art of Making Peace’ 
Op 11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het 
vredesverdrag betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. 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, met de Universiteit en 
(Hoge)scholen van Utrecht, op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verlaten 
vliegbasis Soesterberg. Het programma verbindt kunst en cultuur aan actuele 
maatschappelijke kwesties. 
 
Over De Stichting Vrede van Utrecht 2013 
De Stichting Vrede van Utrecht 2013 stimuleert, faciliteert en initieert projecten en processen 
door samenwerkingsverbanden aan te gaan met culturele, maatschappelijke en 
kennisinstellingen, gemeente en provincie en het bedrijfsleven. De participatiegerichte 
werkwijze ziet de Stichting Vrede van Utrecht als de meest effectieve manier om duurzaam 
effect te sorteren en de culturele infrastructuur te versterken. De Vrede van Utrecht 2013 is 
een initiatief van de gemeente en provincie Utrecht. 
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Noot voor de redactie 
 
Meer informatie over en het volledige programma vind je op de website van de Vrede van 
Utrecht: http://www.vredevanutrecht2013.nl/programmas/wijken  
 
Ook kunt u voor vragen en beeldmateriaal contact opnemen met ondergetekende via 030-
2393899/06-18467841 of marahoogveld@vredevanutrecht.nl. 
 

 
High-lights Vrede in de Buurt 
 

- ReSto Vanharte kookt met de Stad - zes locaties 
zaterdag 22 juni / zondag 23 juni, € 6 (normaal) / € 3 (Upas) 
 
Resto VanHarte duikt de keuken in met buurtbewoners, kookinitiatieven, eetclubjes 
en iedereen die het leuk vindt om samen te koken en te eten. Terwijl de koks hun 
beste been voorzetten in de keuken worden op zes verschillende locaties de tafels 
gedekt en podia opgebouwd om de wijkbewoners te ontvangen voor een lekker 
feestmaal, midden in de wijk. Resto VanHarte brengt muzikanten, dansers en acteurs 
uit de wijk op het podium en een diner uit de buurt op je bord.  
Reserveren via www.restovanharte.nl  

 
- AxionContinu Muziekfestival - vijf locaties 

AxionContinu en Nederlands Philharmonisch Orkest  
za 22 juni / zo 23 juni, 10.30 - 16.00 uur  
 
Op vijf locaties van ouderenzorginstelling AxionContinu staan de deuren dit weekend 
voor iedereen open, en bieden een afwisselend en laagdrempelig muzikaal 
programma vol mooie, vrolijke en verrassende optredens. Topmusici brengen 
romantische klassieke muziek, pop, folk, jazz en warmbloedige Braziliaanse klanken. 
Tussen de middag wordt in de restaurants een muzikale lunch geserveerd, gevolgd 
door optredens tot laat in de middag. www.axioncontinu.nl  

 
- Festival van de Verbinding - Briljantlaan 101 

Dierenweide Nieuw Rotsoord, Rotslab, UCK, Utrecht Manifest, Buitenbuurtbios, 
UPact, de Trip, GG&GD, Brede School Hoograven, Portes 
vr 21 juni, 19.00 - 23.00 uur / za 22 juni, 11.00 - 23.00 uur / zo 23 juni, 13.00 - 17.00 uur 
 
Op en rond Rotsoord slaan tientallen culturele en creatieve organisaties de handen 
ineen voor een gezamenlijk programma met de titel Rotsoord: Festival van de 
Verbinding. Samen Maken, Samen Spelen, Samen Eten en Samen Zijn is het motto.  
Midzomernacht gaat op Rotsoord vroeg van start met een versmarkt, 
tentoonstellingen, workshops en een sport- en spelmiddag voor kinderen. Rond zes 
uur gaat de barbecue aan en begint de muziek. Er zijn optredens van Daou Amezeg en 
leerlingen van gitaarschool Hanneke de Reus. Rond middernacht draait op het 
voormalige Harley Davidsonterrein de film Les Amants du Pont Neuf en voor het 
slapen gaan betovert Light UP de watertoren met een feest van licht. Wie blijft 
kamperen in de boomgaard wordt de volgende ochtend gewekt met een muzikaal 
ontbijt, operamuziek van Mitchel Sandler en Ann Hodgkinson èn klassieke muziek 
van UCK-leerlingen onder leiding van Floris Dercksen. In de kinderboerderij is een 
videokunstwerk van Saskia Jansen en Morgane Brun te zien. www.rotsoord.nu  

 
- IJZERsterk - Bedrijventerrein Cartesiusweg, ingang Julianaparklaan 
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Mariska Pluck, Ylonka van Es en Stichting Andere Oogst 
vr 21 juni, 19.00 - 23.00 uur / za 22 juni, 11.00 - 23.00 uur/ zo 23 juni, 13.00 - 17.00 uur 
 
IJZERsterk vindt plaats op de plek waar het bloed, zweet en tranen liggen van de 
arbeiders van de arbeiders van Werkspoor: het bedrijventerrein Cartesiusweg in 
Utrecht. Werkspoor, dat zich 100 jaar geleden op deze plek vestigde, gaf samen met 
het staalbedrijf Demka een enorme impuls aan de groei van het toenmalige dorp 
Nieuw-Zuilen, nu een wijk van Utrecht. Vandaag de dag herbergt het bedrijventerrein 
Cartesiusweg nog een paar prachtige industriële 'Werkspoorparels' die doen denken 
aan vroegere tijden. Tijdens IJZERsterk worden documentaires over de geschiedenis 
en het verenigingsleven van Zuilen en bedrijven als Werkspoor en Demka op het 
voormalige Werkspoorterrein vertoond. Ook zijn interactieve kunstinstallaties te zien 
en te beleven die tot stand zijn gekomen met voormalige werknemers van Werkspoor 
en Demka en wijkbewoners. Kom ook meedoen met de activiteiten en presentaties 
van Zuilense verenigingen & clubs, basisschoolleerlingen, kunstenaars en 
wijkbewoners en maak kennis met een aantal huidige 'bewoners' van het 
bedrijventerrein.  
www.ijzersterk2013.nl  

 
- Overdreven Festival – Cultuurstrip Overvecht  

HIK Ontwerpers Cultuurstrip Overvecht, Seinedreef  
zaterdag 22 juni, 17.00 - 01.00 uur 
 
De Cultuurstrip, creatieve kern van Overvecht (naast Winkelcentrum Overvecht) 
wordt tijdens Vrede in de buurt omgetoverd tot een overdreven leuk festivalterrein. 
Op het podium staan nieuwe lokale bands en DJ’s naast gevestigde namen uit de 
Domstad. Met optredens van Mike Mago, La Corneille, Double G, Nuno dos Santos en 
Let’s go Eskimo. Alles is totaal lokaal: van aankleding tot catering, van acts tot 
beveiliging. Overdreven lekker leven, het kan gewoon! www.overdreven-festival.nl  

 
- Het 8ste Continent ‘Plastic Fantastic’ - Metaal Kathedraal, De Meern  

o Workshop 3D-printen met plastic - € 7,50 (inclusief lunch); vr 21 juni, 16.00 – 
02.00 uur, za 22 juni, 12.00 – 24.00 uur, zo 23 juni, 12.00 – 17.00 uur 

o Workshop plastic arts: zo 23, 13.00 - 16.00 uur / €5  
o aanmelden via mekkademeern@gmail.com 

 
In de Metaal Kathedraal kun je je onderdompelen in de wonderbaarlijke, dreigende 
wereld van plastic soep. Kunstenaars Maureen Baas en Ed Schulte gaan op zoek naar 
het ritme van plastic, de Spullenmannen geven een workshop 3D-printen waarin je 
met plastic afval je eigen outfit maakt. In de workshop Plastic Arts word je uitgedaagd 
om door de oorsprong van plastic afval heen te kijken en het te gebruiken voor een 
nieuw kunstwerk. www.metaalkathedraal.nl 

 
- FortenFeest - Fort Lunet III, Beatrixpark 

Lumineus Lunetten 
Zaterdag 22 juni, 12.00 - 01.00 uur 
Rond midzomernacht verandert Fort Lunet III in een feestfort. Lumineus Lunetten 
organiseert dan voor jong en oud het FortenFeest met muziek van DJ Tommi, een 
zangbootcamp van Pearl Jozefzoon, rondleidingen, poppenspel van Rik Rikken, 
Shakespeare’s Othello door studenten van de HKU, een zomermaaltijd, een mobiele 
digitale werkplaats en een kinderdisco. www.lumineuslunetten.nl 
 

- Blendin'Ark Festival ‘Local meets International’ - Prins Clausbrug 
Jongerencultuurhuis Kanaleneiland en Van en Voor Jongeren, i.s.m. AxionContinu, 
Bibliotheek Kanaleneiland, Click f1, Culture Connection, Doenja dienstverlening, 
eiland8, Eilandsteede, Expodium, Gabriel events, Jou, make, Mira Media, Insan 
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Multiculturele studentenvereniging, Resto Vanharte, Taekrosa, Wijkbureau 
Zuidwest, e.v.a. - zondag 23 juni, 14.00 – 20.00 uur 
 
Speciaal voor de afsluiting van drie dagen Vrede in de buurt slaan Blendfestival en 
ARKfestival dit jaar de handen ineen. Samen met meer dan 15 organisaties uit de wijk 
presenteren zij BLENDin’ ARK aan de voet van de Prins Clausbrug. De line up bestaat 
uit een mix van lokale en internationale artiesten, met Pearl Josefzoon, Pia Latoya 
Vrede, de Dakka Marrakchia Group, Nederlandse rapper Adje en de internationaal 
bekende Marokkaanse zangeres Daoudia, de koningin van de moderne Chaabi. Ook 
artiesten van The best of Culturele Karavaan 2011 en 2012 treden op. BLENDin’ ARK 
bundelt alle krachten van de wijk en zet traditionele muziek, hiphop, taekwondo, 
breakdance, graffiti, mode en videokunst met het grootste gemak naast elkaar.  
www.blendinarkfestival.nl  
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