ONTDEK UTRECHT MET
DE CULTUURPAS!

V O E D S E L B A N K C U LT U U R

ONTDEK UTRECHT MET DE CULTUURPAS!

MUSEA

Oog in oog staan met Nijntje? Naar alle sterren aan de hemel kijken?
Naar kindertoneel? Of naar het Zwanenmeer? Luisteren naar live
muziek? Het kan met de Cultuurpas!

Centraal Museum
Oude en nieuwe kunst in hartje
Utrecht: je ziet het in het Centraal
Museum. In het prachtige gebouw vind
je bijvoorbeeld een 1000 jaar oud schip
maar ook alles over mode.

Met de Cultuurpas kan je gratis naar het theater of een museum in
Utrecht en De Meern. Zo lang een voorstelling niet is uitverkocht kan
je gratis een kaartje krijgen als je je Cultuurpas laat zien. En bij een
museum is het helemaal makkelijk: daar kan je altijd naar binnen met je
pas!
Een Cultuurpas vraag je aan bij de coördinator van jouw uitgiftepunt.
Daar kan je je ook inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, met tips
voor leuke uitjes. Iedereen uit jouw gezin krijgt dus een eigen pas, ook
de kinderen natuurlijk! Per Cultuurpas kun je één kaart krijgen. Als je met
je pas ergens naartoe gaat, vergeet dan niet om ook iets mee te nemen
waar je naam op staat, bijvoorbeeld je bankpas of je rijbewijs. Het kan
dat daarnaar wordt gevraagd.
Wil je naar het theater of naar een muziekvoorstelling? Dan kan je op
de dag van de voorstelling een kaartje halen. Wil je zeker weten dat het
niet uitverkocht is, bel dan even naar het theater om teleurstelling te
voorkomen.
Als je vragen hebt kun je altijd even mailen naar vbcultuur@gmail.com.

Agnietenstraat 1
3512 XA Utrecht
T: 31 (0)30 2362362
E: info@centraalmuseum.nl
www.centraalmuseum.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur.
Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag
een Eerste Kerstdag.

Nijntjemuseum
Ga op avontuur met Nijntje in het
Nijntjemuseum!
Agnietenstraat 2
3512 XB Utrecht
T: 030 2362399
E: info@nijntjemuseum.nl
www.nijntjemuseum.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00
uur. Gesloten op nieuwjaarsdag, Eerste
Kerstdag en Koningsdag.

Domtoren
Durf jij het aan? Beklim de 465 treden
van de Domtoren!
Domplein 9
3512 JC Utrecht
T: 030 2350130
www.domtoren.nl
Openingstijden:
Zondag en maandag van 12.00-17.00
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00
Gesloten op nieuwjaarsdag, Eerste en
Tweede Kerstdag en Koningsdag.
Op de eerste zondag van de maand en
tijdens de schoolvakanties van middenNederland zijn er kinderrondleidingen om
14.15 uur.

Utrechts Archief
Bekijk hoe jouw straat er vroeger
uitzag in het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28, Utrecht
T: 030 2866611
E: inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
www.hetutrechtsarchief.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur.
Weekend: 12.30 - 17.00 uur.
Gesloten op nieuwjaarsdag en Eerste
Kerstdag.

Catharijneconvent
De mooiste religieuze kunst, je ziet het
in het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
T: 030-231 38 35
E: info@catharijneconvent.nl
www.catharijneconvent.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00
Zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00
tot 17.00. Aangepaste openingstijden in de
Kerstvakantie.

Museum Speelklok
Violen zien die uit zichzelf gaan
spelen? De vrolijkste draaiorgels
horen? Ga naar museum Speelklok!
Steenweg 6
3511 JP Utrecht
T: 030 231 27 89
E: info@museumspeelklok.nl
www.museumspeelklok.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00
uur.Tijdens de officiële schoolvakanties
is het museum ook op maandag open
van 10.00 tot 17.00 uur. Gesloten op
nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en
Koningsdag.

Sonnenborgh Museum
Het heelal ver weg? In het
Sonnenborgh museum & sterrenwacht
niet! Daar komen de sterren, zon en
maan wel heel dichtbij!
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht
T: 030 8201420 (di t/m vr 11.00-17.00
uur)
E: info@sonnenborgh.nl
www.sonnenborgh.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op nieuwjaarsdag, Tweede
Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag,
Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede
Kerstdag.

Spoorwegmuseum
In Het Spoorwegmuseum raas je door
de tijd in treinen die jij helemaal mag
ontdekken.
Maliebaanstation 1
3581 XW Utrecht
T: 030 2306206
E: info@spoorwegmuseum.nl
www.spoorwegmuseum.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00
Tijdens schoolvakanties ook open op
maandagen. Gesloten op nieuwjaarsdag en
Koningsdag.

Universiteitsmuseum
Bekijk het Rariteitenkabinet en
vind de Willie Wortel in jezelf in het
Universiteitsmuseum

Volksbuurtenmuseum
Duik in de verhalen over Wijk C en
andere bijzondere volksbuurten in het
Volksbuurtenmuseum.

Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht
T: 030 253 80 08
E: info.museum@uu.nl
www.universiteitsmuseum.nl

Waterstraat 27
3511 BW Utrecht
T: 030-2318292
E: info@volksbuurtmuseum.nl
www.volksbuurtmuseum.nl

Openingstijden:
Elke dag geopend van 10.00 tot 17.00
Gesloten op nieuwjaarsdag en Eerste
Kerstdag.

Het museum is geopend van 11.00
tot 17.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag
en zondag. Ook op de 1e, 2e, 3e zaterdag
van de maand: 5, 12, 19 augustus, 2, 9, 16
september. Op maandagen en feestdagen
is het museum gesloten.

THEATERS & MUZIEKPODIA
Stadsschouwburg Utrecht
De schouwburg heeft heel veel voorstellingen. Voor jong en oud. Van cabaret
tot opera, van kindercircus tot moderne
dans. Voor iedereen is er wel iets leuks!
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht
T: kassa 030 2302023 (dagelijks vanaf
10.00 uur tot aanvang voorstelling)
E: Stadsschouwburg@utrecht.nl.
www.stadsschouwburg-utrecht.nl
Op de dag van een voorstelling kun je
tijdens de openingstijden van de kassa
bellen om te vragen of er nog kaarten
beschikbaar zijn. Als dat zo is, dan kun je
die avond vanaf een half uur voor aanvang
een kaartje halen. Kaarten worden niet
gereserveerd.

PODIUM Hoge Woerd
Theater van en voor Leidsche Rijn.
Cabaret en kleinkunst, familie- en
jeugdvoorstellingen, theater, dans,
muziek én in de zomer gratis
voorstellingen op het buitenpodium.
Hoge Woerdplein 1
3454 PB De Meern
T: kassa 030 7210933 (di t/m vr van
13.00 tot 17.00 uur)
E: info@podiumhogewoerd.nl
www.podiumhogewoerd.nl
Op de dag van een voorstelling kun je
tijdens openingstijden van de kassa (13 –
17) bellen om te vragen of er nog kaarten
beschikbaar zijn (op vrijdag bellen voor
voorstellingen in het weekend). Als dat zo
is, dan kun je die avond vanaf een uur voor
aanvang je gereserveerde kaartje ophalen.

Theater Kikker
Eigentijds toneel, moderne dans en
jeugdtheater in hartje Utrecht.

Theater Utrecht
Hier zie je theaterklassiekers in een
modern jasje in het prachtige pand De
Paardenkathedraal.

Ganzenmarkt 14
3512 Utrecht
T: kassa 030 2347100 (dinsdag t/m
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur)
E: info@theaterkikker.nl
www.theaterkikker.nl

Theater De Paardenkathedraal
Veeartsenijstraat 155
3572 DD Utrecht
T: 040 2737300
E: kassa@theaterutrecht.nl
www.theaterutrecht.nl

Op de dag van een voorstelling kun je
tijdens openingstijden van de kassa (13 –
17) bellen om te vragen of er nog kaarten
beschikbaar zijn (op vrijdag bellen voor
voorstellingen in het weekend). Als dat zo
is, dan kun je die avond vanaf een uur voor
aanvang je gereserveerde kaartje ophalen.

Op de dag van een voorstelling kun je
tijdens de openingstijden van de kassa
bellen om te vragen of er nog kaarten
beschikbaar zijn. Als dat zo is, dan kun je
die avond vanaf een half uur voor aanvang
een kaartje halen. Kaarten worden niet
gereserveerd.

ZIMIHC
Dé culturele ontmoetingsplek door en voor
bewoners uit de wijken Wittevrouwen,
Zuilen en Overvecht (en daarbuiten)!
ZIMIHC theater Stefanus (Overvecht)
Braziliëdreef 2
3563 CK Utrecht
T: 030 4100441 / 030 4100442
E: l.denhollander@zimihc.nl
ZIMIHC theater Wittevrouwen
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht
T 030 2723455 / 06 54774441
E: m.haverkamp@zimihc.nl
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht
T: 030 2762527 / 06 29271610
E: zuilen@zimihc.nl /
l.vanveldhuizen@zimihc.nl
www.zimihc.nl
Op de dag van de voorstelling kun je bij de
kassa een kaartje halen op vertoon van je
Cultuurpas, als de voorstelling nog niet is
uitverkocht. Je kan altijd even bellen naar het
theater om te checken of er nog kaarten zijn.

TivoliVredenburg.
In deze ‘muzikale stad in de stad’ is in
de vijf zalen alle muziek van de wereld
te luisteren! Klassiek, pop, dance, jazz,
familie en alles ertussen.
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht
T: 030 2314544
E: kaartverkoop@tivolivredenburg.nl
www.tivolivredenburg.nl
Op vertoon van je Cultuurpas kan je naar
veel concerten bij TivoliVredenburg. Dit
mag bij vrijwel alle klassieke concerten,
een deel van de jazzconcerten en een
selectie popconcerten. Kijk op www.
tivolivredenburg.nl/cultuurpas bij welke
concerten de Cultuurpas geldig is.
Op de dag van een concert kun je tijdens
de openingstijden van de kassa bellen om
te vragen of er nog kaarten beschikbaar
zijn en checken of je pas geldig is voor het
concertwaar je naartoe wil. Als dat zo is,
dan kun je die avond vanaf een half uur
voor aanvang een kaartje halen. Er is een
beperkt aantal kaarten beschikbaar.

DEELNEMERS

