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Cadeau aan de stad
De verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar het  
oude postkantoor aan de Neude voelt als een verjaardag.  
De spanning van nog zo veel nachtjes slapen: dertig, tien, 
nog maar twee. In ons geval gaat de voorpret niet om  
de cadeaus die we krijgen, maar om het cadeau dat we 
weggeven: vanaf de opening kun je namelijk ruim twee 
weken gratis onze programma’s aan de Neude uitproberen. 
En je laten rondleiden door ons prachtige nieuwe 
onderkomen met zijn rijke geschiedenis.  
 
Een moderne bieb  
Nieuw en oud komen samen aan de Neude. Een moderne 
bieb in een historisch postkantoor met authentieke 
elementen. Hier vind je heel veel nieuwe activiteiten, maar 
net zo goed oude vertrouwde. Ons onderkomen leent zich 
voor allerlei soorten activiteiten: het Lab, film, dans, muziek, 
theater, exposities, talkshows én natuurlijk heerlijk snuffelen 
en lezen tussen heel veel boeken! Of drink bij ons een kop 
koffie, prik een vorkje mee of schuif aan voor een babbeltje 
met (on)bekenden. De bieb aan de Neude als de huiskamer 
van de stad, een plek waar je altijd welkom bent. Oók zonder 
een programma te bezoeken of lid te zijn.  
 
Samen 
Je bent uitgenodigd om ons openingsprogramma te vieren, 
samen met heel veel bekende mensen. Schrijvers natuurlijk: 
Ronald Giphart, Bart Chabot, Alma Mathijsen, Niña Weijers, 
Herman Brusselmans en nog vele anderen. Utrechtse 
creatievelingen, zoals Tim den Hoed van de Boekenbar. 
Columnisten, waaronder Roos Schlikker en Özcan Akyol.  
En multi-talenten zoals Ruben van Gogh en Cesar Majorana 
en Toon Tellegen met het Wisselend Toonkwintet, enzo-
voorts, enzovoorts. En laten we ook al die organisaties met 
wie we samenwerken niet vergeten, veelal uit ons eigen 
stadsie. Te veel om hier op te noemen, maar cruciaal voor 
ons programma. Sámen maken we de bieb, en het 
openingsfeest. Doe je ook mee? 
 
Tot ziens in bieb Neude!

Mijn
bieb
voor

Naast lekker rustig studeren  
en boeken lenen kun je bij ons  
ook naar het theater of de film,  
experimenteren in het lab en  
leuke, nieuwe mensen ontmoeten.
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Nieuwe bieb!
Roy van Maarseveen is architect bij Zecc  
en verantwoordelijk voor de inrichting en het 
ontwerp van de nieuwe bieb. We stelden hem 
een paar vragen.

Het oude postkantoor is een  
Rijksmonument. Was het lastig om  
bepaalde elementen te integreren  
in de nieuwe bieb? 
‘Het oorspronkelijke gebouw is altijd uitgangs-
punt geweest. Bij alles wat we gedaan hebben. 
Als je het gebouw niet kent, lijkt het soms net 
een doolhof. Dus hebben we een goede routing 
gemaakt. Daarbij spelen de Grote hal en rond-
gangen een cruciale rol. Waar je ook bent,  
je hebt altijd uitzicht op de Grote hal.’

Wat moeten bezoekers  
van het pand zeker zien?
‘Dit gebouw is, op de Dom na, misschien wel 
een van de bekendste gebouwen in Utrecht. 
Verwonder je in de hal en ga met de roltrap  
of via het oorspronkelijke trappenhuis naar  
de bovenste verdieping. Je kijkt dan uit over  
de omliggende daken en de stad. Magnifiek.’

Met wie zou jij een nachtje  
in de bieb willen blijven?
‘Met Joseph Crouwel, de architect die in 1924 
het ontwerp voor het postkantoor bedacht.  
Ik ben nieuwsgierig naar zijn gedachten en  
de verhalen die hij over het gebouw zou vertel-
len. En natuurlijk zou ik benieuwd zijn naar  
zijn reactie!’ 

Wil je meer weten van Roy en de andere  
architecten? Schuif dan aan bij de Architecten 
Talks op zaterdag 14 maart vanaf 12.00 uur  
tot 16.00 uur.

Neude,  
the place  
to bieb
Van postkantoor naar bibliotheek 
Het voormalige postkantoor aan de Neude is een van de 
meest iconische gebouwen van Utrecht. Niet voor niets een 
rijksmonumentaal pand. Wie er vroeger zijn postzaken deed, 
kwam niet verder dan de enorme hal. De rest van het gebouw 
was alleen toegankelijk voor personeel. Met de nieuwe bieb 
is het hele pand voor iedereen openbaar. Een huiskamer 
voor de stad waar Utrechters en bezoekers van buiten zich 
thuis zullen voelen. 
 
De plek van de nieuwe bieb kent een rijke historie. Van 1397 
tot 1647 woonden hier nonnen in het Ceciliaklooster. Later 
stond op deze plek de Rijksmunt. Niet zo gek dus dat tijdens 
het archeologisch onderzoek verschillende munten en 
voorwerpen gevonden werden. Bij de opgravingen kwam 
zelfs een munt boven waarmee stadsgenoten rond 1750 
boodschappen deden. 
 
Feestelijke opening 
Na de officiële opening door H.K.H. Prinses Laurentien, 
erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, 
start om 17.00 uur de feestelijke opening voor heel Utrecht.  
Wethouder Anke Klein opent samen met een aantal 
Utrechters de deuren van de bibliotheek voor het publiek. 
Daarna proosten we met alle aanwezigen en pakt de bieb  
uit met een feestelijk programma. Kom ook, proost mee  
en ontdek zelf jouw nieuwe bieb Neude.
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Vind je weg
In een nieuwe bieb is het even zoeken naar wat 
je waar kunt vinden. Daar helpen de 250 borden 
je mee. Verdwalen kan eigenlijk niet, de platte- 
grond is dan ook vooral handig om te weten 
waar je wat kunt vinden. Neem ’m mee!

Huur een ruimte
Vergaderen, brainstormen, borrelen, congres, 
filmlancering, boekpresentatie, lezing, receptie 
of andere gebeurtenis? Verras je bezoekers en 
huur een ruimte in de bieb. Kies uit de filmzaal, 
het theater, een congreszaal of loungeruimte. 
Daarnaast kun je aan de Neude terecht voor 
private dining of een walking diner.  
Interesse? Meer informatie: zaalverhuur@ 
bibliotheekutrecht.nl.

Horeca in de bieb
Stadscafé Meneer Potter is een fijne ontmoe-
tingsplek. Lees je favoriete boek en trakteer jezelf 
op een hapje en een drankje. Lekkere pinchos 
bijvoorbeeld of een breakfast bowl. Bij Noda 
Eetbar & Deli kun je op culinair avontuur met 
kleine gerechten. Liever iets meenemen?  
Dat kan ook, van smoothies tot sandwiches.

Bibliotheek Utrecht
Bibliotheek Neude is een van de 13 vestigingen 
van Bibliotheek Utrecht. Er is dus altijd een 
vestiging bij jou in de buurt. De bieb is er om 
kennis op te doen, te ontmoeten, te vergaderen 
en te debatteren. En om lezingen bij te wonen, 
exposities te bezichtigen, cursussen te volgen, 
te knutselen, leren programmeren in het Lab en 
om naar theater- en filmvoorstellingen te gaan. 
De bieb is er voor iedereen. Om met elkaar  
én de wereld in contact te komen. En te blijven.  
Je bent altijd welkom.

Altijd wat te beleven
Zeven dagen per week, van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat kun je in de bieb terecht voor 
grote en kleine activiteiten. Van een inloop-
spreekuur tot een theatervoorstelling en van 
een debat tot een voorleesuurtje. Teveel om  
op te noemen.  
Blijf op de hoogte via bibliotheekutrecht.nl/ 
neude of neem het programmaboekje mee. 

979 boekenkasten
4 verdiepingen

Filmzaal

2 horecagelegenheden

Collegezaal

Theater

De bieb  
in het kort

Atelier

Tribune

Podium

9500 m² bieb

163.000 boeken

3000 tijdschriften

Laboratorium

grote non-fictiecollectie
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Zalen en ruimtes
In de bieb zijn verschillende ruimtes en zalen 
voor allerlei activiteiten. We zetten er een aantal 
in de spotlights.

Lab
Jong of oud(er)? In het Lab leer je 21ste-eeuwse 
vaardigheden, zoals programmeren, coderen, 
filmen en experimenteren met een 3D-printer. 
Kom je grenzen verleggen in het Lab.

Theater
Neem een kijkje in het moderne, maar sfeervolle 
theater. Waar je ook zit op de tribune, vanuit 
je comfortabele stoel heb je goed zicht op het 
podium. Door de metershoge ramen heb je een 
prachtig uitzicht over de stad.

Tribune
Een gezellige plek voor open podia, boek-
presentaties en awarduitreikingen. Kom luisteren 
naar waargebeurde verhalen en schuif aan bij 
talkshow Vrijdag Live.

Filmzaal
In deze intieme zaal bekijk je fijne films en 
documentaires, aangeboden door de bieb en 
partners. De ruimte is ook geschikt voor recep-
ties en borrels, dankzij een inschuifbare tribune.

Voorleesruimte
Knusse, intieme ruimte vol kussens en lekkere 
zitplekken waar kinderen, ouders, oppas en 
oma’s en opa’s kunnen luisteren naar de  
nieuwste (prenten)boeken.

Atelier
Alles is aanwezig om de creativiteit aan te 
boren. Kom schilderen, knutselen, boetseren, 
kleien of tekenen.

De buren
De bieb deelt het voormalige postkantoor met 
Broese Boekverkopers, Albert Heijn, Bever 
Zwerfsport en Søstrene Grene. 

Nieuwe fietsenstalling
Op de fiets naar de bieb, zonder dat je op  
de gracht naar een plekje hoeft te zoeken.  
In de kelder van het gebouw komt namelijk  
een fietsenstalling met plek voor 720 fietsen. 
Fietsers kunnen hier de eerste 24 uur gratis 
stallen. Van donderdag t/m zondag is de  
stalling 24 uur per dag geopend. Op maandag, 
dinsdag en woensdag is dat van 7.00 uur  
’s ochtends tot 01.00 uur ’s nachts.
Terwijl jij een bezoekje brengt aan de bieb,  
staat je fiets veilig én droog in de stalling.

De collectie
Met zo veel activiteiten en evenementen zou je bijna vergeten  
dat de bieb ook nog een uitgebreide collectie boeken  
en tijdschriften heeft. Acht leuke weetjes:
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1. Reizen
Van wandelen in Bhutan tot vlakfietsen in België; kom grasduinen  
in de collectie reizen. 

2. Engelstalige kinderboeken
Engelse kinderboeken vind je ook in de bieb. Deze mooie collectie  
groeit, en wordt dankzij Books by Ani steeds uitgebreider.

3. Utrecht
Ontdek in de bieb álles over Utrecht, over de universiteitsstad,  
Sint Maarten, de Dom en mode. Leuker kunnen we het niet maken.

4. Koken
Leer (nog beter) koken met deze uitgebreide collectie kookboeken.  
Of duik in wijnen, zelf bier brouwen en barbecueën.

5. Tijdschriften, kranten en meer
Lees in de bieb alle (inter)nationale kranten en tijdschriften én testen  
van de Consumentengids. En ben je aan het lessen voor je rijbewijs? 
Kom dan ook oefenen voor je theorie-examen. 

6. Fantasy
Natuurlijk ook in de bieb: fantasyboeken. De keuze is reuze.

7. Erotiek
Ook hoog gewaardeerd: onze collectie erotische boeken.  
Zeker de moeite van een bezoekje waard.

8. Zelfhulpboeken
Populair én effectief.
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Kunst in  
de bieb
Bibliotheek Neude is ook een plek om bijzondere 
hedendaagse kunst te gaan kijken. Er komen tijdelijke 
tentoonstellingen én vijf permanente kunstwerken.  
Een speciale kunstcommissie onder leiding van voorzitter 
Bart Rutten, directeur Centraal Museum Utrecht, schreef 
een meervoudige schetsopdracht uit. Uitgangspunt  
was een ontwerp maken dat uitgaat van de architectuur  
en de nieuwe functie van bieb Neude. Vijf Utrechtse 
kunstenaars, zowel landelijk/internationaal bekend als 
aanstormend talent, krijgen een permanent podium voor 
hun kunstwerken.

De kunstenaars  
en de bieb
Wat vinden de kunstenaars van de bieb?  
Komen ze er vaak, is het een inspiratiebron  
of werkplek? 

Daan Paans
‘Mijn uitgangspunt was een beeldverzameling 
die ik uit boeken haal, die bij wijze van spreken 
ook te leen zijn bij de bieb. Het beginpunt kan 
allemaal in de bieb te vinden zijn.’

Jop Vissers Vorstenbosch
‘De bieb is tegenwoordig niet de enige plek 
voor een boek of informatie, de ruimte faciliteert 
nu vooral rust, stilte en concentratie.’

Jan Willem Deiman
‘Ik kom vaak in de bibliotheek. Ik gebruik het 
als werkplek waar ik soms teksten schrijf als 
dat in mijn atelier niet lukt. En ik bezoek de bieb 
vaak met mijn kinderen.’

Frank Halmans
‘Ik vind dwalen door de bibliotheek erg belang-
rijk. Zie het als een encyclopedie; je bent naar 
iets op zoek en ondertussen kom je wat anders 
tegen wat ook heel interessant is.’

Maarten Baas 
‘In het dorpje waar ik opgroeide kwam de bieb-
bus langs. Later in een ander dorp, ging ik vaak 
naar de bieb. In mijn jeugd kwam ik steeds 
weer in een andere categorie boekenkasten 
terecht, zo ontdekte ik steeds meer.’

De kunstenaars 
en hun werken
Jan Willem Deiman ontwerpt tweehonderd 
hangende sculpturen. Gebaseerd op het  
Fenicisch alfabet. De lange verticale lijnen bena-
drukken de hoge ruimtes van de Bibliotheek 
Neude. Het alfabet is een link naar taal. De 
sculpturen zijn op verschillende plekken in de 
bieb te zien. 

Frank Halmans ontwierp speciaal voor de 
jeugdafdeling een boekenkast in de vorm van 
een huis. Een 4.40 meter hoog speelhuis waar-
van de wanden volledig uit boekenplanken met 
hangende boeken bestaan. En natuurlijk mag  
er in gespeeld worden.

Daan Paans wil de bezoekers van de reis-
afdeling prikkelen na te denken en ze een 
andere kijk op reizen te geven. Daarvoor liet  
hij zich inspireren door het 38.000 jaar oude 
Löwenmensch sculptuur die hij uitwerkt in 
foto’s, 3D sculpturen en textiel. 

Jop Vissers Vorstenbosch maakte een  
lichtkunstwerk van vijf bij vijf meter. Wat de 
bezoeker ziet is afhankelijk van de invalshoek. 
Het kunstwerk heeft grofweg gezien drie punten. 
Neem dus de tijd om het werk van alle kanten 
te bewonderen.

Maarten Baas wordt gezien als één van de 
invloedrijkste Nederlandse ontwerpers van het 
begin van de 21e eeuw. Voor de bieb maakt 
hij een bijzondere lichtkunstinstallatie dat in de 
loop van het jaar de entree zal sieren.

Frank Halmans Jan Willem Deiman
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Door de 
bieb: laat je 
rondleiden

Rondleiding op maat
Op zoek naar een leuk bedrijfsuitje?  
Of wil je meer weten over een specifiek 
onderwerp in de bieb? Met een rond- 
leiding op maat is het allemaal mogelijk. 
Mail naar rondleiding@bibliotheekutrecht.nl. 
Een rondleiding met lunch of borrel is ook 
zo geregeld. 

Wil jij als een van de eersten alle geheime hoekjes, de beste 
stille plekken en de mooiste ontmoetingsruimtes van de 
bieb op je duimpje kennen? Schrijf je dan in voor een van  
de exclusieve rondleidingen.

Heb je al eens stilgestaan voor de twee indruk-
wekkende leeuwen voor de nieuwe bieb?  
Die zagen er niet altijd zo imposant uit. Bij de 
opening van het Hoofdpostkantoor in 1924, 
waren het twee grote blokken natuursteen. 
Dankzij een groep Utrechtse ondernemers, gulle 
Utrechters en 1500 opgehaalde guldens, staan 
sinds 1926 tóch de twee bekende leeuwen voor 
de deur. 

Speciale rondleiding
Zo is er nog veel meer te leren over de nieuwe 
bieb. In een speciaal uitgestippelde tocht hoor 
je binnen vijftig minuten álles wat je wilde weten 
over de nieuwste bieb van Utrecht. In een kleine 
groep verken je het voormalige postkantoor. 

De geschiedenis in
En dat allemaal zonder de geschiedenis van dit  
bijzondere gebouw uit 1924 te vergeten. Ga terug 
in de tijd toen op deze plek nog de Rijksmunt 
stond en er postzegels werden gedrukt. Leer 
over de Amsterdamse Schoolstijl waarin archi-
tect Joseph Crouwel het oude postkantoor 
liet bouwen. Sta stil bij de bijzondere kunst en 
ornamenten die door het hele pand te vinden 
zijn. Welke werelddelen tel je in de Grote hal?

Beleef de bieb
Kom en laat je rondleiden. De perfecte voor-
bereiding op alles wat er in de bieb te beleven 
valt: ontmoeten of juist studeren in stilte.  
Luisteren of lekker debatteren. Lezen of kijken. 
Voorlezen of gewoon even hangen. Het kan 
allemaal. En jij weet straks precies waar.

za 14, 21, 28 maart
vr 20, 27 maart
10.00 – 10.50 uur en 14.00 – 14.50 uur  
startpunt Grote hal · gratis
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/rondleidingen

Vanaf 1 april zijn er dagelijks rondleidingen  
om 10.00 en 14.00 uur. € 5 lid / € 10 niet-lid  
incl. bon voor koffie, thee, frisdrank.
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Het kleinste 
postkantoor alle leeftijden

In het voormalige postkantoor nodigen Pieta Post 
en de postbodes van het kleinste postkantoor 
je uit om een kaartje te sturen. Kaartje geschre-
ven? Gooi hem dan in de mobiele brievenbus. 

vr 13 maart · 17.00 – 21.00 uur
za 14, zo 15 maart · 11.00 – 17.00 uur · hele gebouw

Theater Utrecht  
Uitgesproken brieven
Theater Utrecht laat oude en jonge brieven 
tot leven komen. Aan wie waren de brieven 
geadresseerd en aan wie adresseren de acteurs 
van Theater Utrecht ze nu? Geïnspireerd op  
het programma ‘Letters Live’ van de BBC vieren 
we de kracht van het geschreven woord.

vr 13 maart · 19.00 – 19.30 uur en 20.00 – 20.30 uur 
Theater

Het Lab 
is aan! alle leeftijden

Eindelijk kunnen we de deuren opengooien 
van ons nieuwe Laboratorium in de Neude. 
Dit weekend hebben we alles aangezet wat we 
hebben: robots, 3Dprinters, lasersnijder, enzo-
voort. Je bent meer dan welkom om te komen 
kijken, te beleven en te experimenten.

vr 13 maart · 17.00 – 21.00 uur
za 14 maart · 10.00 – 21.00 uur
zo 15 maart · 10.00 – 17.00 uur 
Laboratorium

Feestprogramma
vr 13 t/m do 19 maart

Film 
De nieuwe bibliotheek
Metropolisfilm volgde de afgelopen jaren het 
gehele bouw- en ombouwproces van postkan-
toor naar bibliotheek, van een huis van boeken 
naar een nieuwe bibliotheek. Dit hele weekend 
draait doorlopend de 30 minuten durende 
documentaire. Een impressie van de eerste 
plannen, rondleidingen, de verbouwing, de 
verhuizing van de boeken en de inrichting van 
de nieuwe bibliotheek. 

vr 13 maart · 17.30 – 21.00 uur
za 14 maart · 09.00 – 21.00 uur
zo 15 maart · 10.00 – 18.00 uur 
doorlopend · Filmzaal

Dansgezelschap SHIFFT 
repeteert ‘Shot’
Choreograaf Jasper van Luijk onderzoekt ‘onze’ 
verslaving aan beelden. Tijdens deze ‘Work in 
progress’ kijk je mee, en kun je vragen stellen.

za 14 maart · 10.00 – 17.00 uur · Theater

De bieb &  
Café Theater Festival
Blijkt die man met die harde stem ineens een 
acteur te zijn... Café Theater Festival houdt 
intermezzo’s op de trappen, tafels en stoelen. 
Van circusacts tot muziektheater. 

za 14 maart · 10.00 – 17.00 uur · hele gebouw

De bieb & HKU 
Uitprobeersels, 
voorproefjes  
en hoogtepunten
HKU-studenten laten met voorproefjes van 
voorstellingen zien waarmee ze bezig zijn.  
Kom kijken en luisteren en laat je verrassen 
door studenten.

za 14, zo 15 maart · 10.00 – 17.00 uur · hele gebouw

Schrijfcafé special 
Schrijfsnacken
Trek een schrijfopdracht ‘uit de muur’ en ga 
lekker aan de slag. Alle opdrachten hebben te 
maken met brieven, maar welke brief en welke 
opdracht je trekt blijft een verrassing. 

za 14 maart · 10.30 – 12.30 uur · doorlopend 
Directiekamer

Buro Rococo  
Imagin Air alle leeftijden

Illustratoren Yoko Heiligers en Nina Maissou-
radze van Buro Rococo nodigen je uit voor de 
reis van je leven. Als cabin crew nemen ze je 
mee naar een innerlijke bestemming. 

za 14 maart · 11.00 – 17.00 uur · hele gebouw

Architecten Talks  
Zecc & Rijnboutt
Architecten van Rijnboutt en Zecc delen hun 
ervaringen en vertellen wat er allemaal bij kwam 
kijken om van het postkantoor een nieuwe bieb 
te maken. Ieder uur een andere architect.

za 14 maart · 12.00 – 16.00 uur · Collegezaal
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Zomaargasten 
Altijd al hoofdgast willen zijn van een live  
talkshow? Schuif dan aan in de studio van 
Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn en vertel 
je verhaal.

zo 15 maart · 10.00 – 17.00 uur 
talkshows van 20 minuten · Theater

Buro Rococo 
Prentje 
Momentje alle leeftijden

Illustratoren Yoko Heiligers en Nina Maissouradze  
maken voor ieder moment een bijpassende 
prent. Heb je een momentje? Dan maken wij 
een prentje!

zo 15 maart · 11.00 – 17.00 uur · doorlopend 
hele gebouw 

Waargebeurd 
Vertellers van de Vertelacademie gaan het
gebouw door met vertelintermezzo’s van  
5 minuten.

zo 15 maart · 13.30 – 16.30 uur · Podium

Tegenlicht Meet Up
VPRO’s Tegenlicht houdt al zeventien jaar 
de vinger aan de pols. Praat hier samen met 
stadsgenoten verder over de laatste uitzending. 

ma 16 maart · 19.00 – 22.00 uur · Theater

Verhaalatelier  
De krijtjes  
staken 3-6 jaar

In het Atelier wordt iedere maand een bijzonder 
prentenboek voorgelezen. Boekje uit? Knutselen 
maar! Schuif deze keer aan bij het voorlezen 
van ‘De krijtjes staken’, een spannend verhaal 
over Teun die een tekening wil maken. Na afloop 
van het verhaal ga je lekker zelf krijten.

za 14, zo 15 maart · 10.30 – 11.30 uur, 11.30 – 12.30 uur, 
13.30 – 14.30 uur, 14.30 – 15.30 uur en 15.30 – 16.30 uur 
Voorleeskamer en Atelier 
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Typvrienden 6+ jaar

Op dit typeiland is het een getik en geratel  
van jewelste. Tik een mooie brief aan je toekom- 
stige vriend of vriendin. Laura Stassen van  
Zin & VerZin helpt je op weg.

za 14 maart · 13.00 – 16.00 uur · Postzaal 2 en 3

Gelukspost 6-12 jaar

Geluk heeft alles te maken met je goed voelen. 
Trots zijn omdat je bent wie je bent. Wat heb jij 
nodig om je fijn te voelen? Ontdek het samen 
met kindertalentenfluisteraar Guerlain Stokkel. 

zo 15 maart · 13.00 – 13.30 uur, 13.30 – 14.00 uur,  
14.00 – 14.30 uur, 14.30 – 15.00 uur, 15.00 – 15.30 uur, 
15.30 – 16.00 uur · Postzaal 2 en 3

Brievenfeest
Van postkantoor naar bieb. Hoe kun je dat  
beter vieren dan met een brievenfeest? 
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TedCircles
Een bijeenkomst van de bekende TED, elke derde 
dinsdag van de maand, om elkaar te inspireren 
tot dromen en debatten. We behandelen steeds 
een onderwerp dat bij TedCircles over de hele 
wereld wordt besproken, en gaan aan de hand 
van stellingen en talks met elkaar in gesprek. 
Zoals dat hoort – in een veilige cirkel.

di 17 maart · 19.30 – 22.00 uur · Tribune en Podium
Reserveren: tedxutrecht.com/circles

Lab 
Programmeren  
met robot Dash 8+ jaar

Dash is een slim robotje dat je zelf kunt program-
meren. Dash hoort geluiden, reageert op licht, 
merkt objecten op en doet precies wat jij wilt. 
Programmeer je robot en zet Dash aan het werk!

wo 18 maart · 15.00 – 16.30 uur · Laboratorium 
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Tentoonstelling 
Wij zijn de verhalen  
die we vertellen
Taalleerders vertelden hun verhaal en dichters 
Ruben van Gogh, Vicky Francken en Baban 
Kirkuki van het Utrechts Stadsdichtersgilde 
schreven er een gedicht bij. Fotograaf Ruud 
Spaargaren maakte de portretten. Wethouder 
Anke Klein opent de tentoonstelling. Daarna  
is er een meet & greet met de taalleerders, 
dichters en fotograaf. I.s.m. Taal Doet Meer.

do 19 maart · 15.00 – 17.00 uur · t/m 1 mei 
2e verdieping

Young Adult Leesclub 
Het meisjesmanifest
Je bent gek op boeken, maar je vrienden kijken 
liever Videoland of Netflix. Gelukkig is er een 
plek waar je over je favo boeken kunt kletsen. 
Ga met andere leesbeesten in gesprek.

do 19 maart · 16.30 – 18.30 uur · Young, 3e verdieping
Aanmelden: bibliotheekutrecht.nl/youngadult

Lab 
Masterclass  
3D-printen 10+ jaar

Master Rick Companje leert je alles over 
3D-ontwerpen. Met zijn uitleg en de software 
van Doodle 3D Transform maak jij een geweldig 
ontwerp. Natuurlijk kun je deze ook printen.

do 19 maart · 17.00 – 20.00 uur · Laboratorium
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Film in de bieb  

Black 
Butterflies
Worstelen met werk, apartheid, drank en een 
racistische vader. De film ‘Black Butterflies’ 
gaat over het leven van de Zuid-Afrikaanse 
dichter Ingrid Jonker (Carice van Houten).  
In 2011 kreeg de film maar liefst drie Gouden 
Kalveren, voor de beste film, de beste montage 
en de beste hoofdrolspeler. I.s.m. Hoogt on Tour. 
Praat na afloop verder over de film.

do 19 maart · 20.00 – 22.00 uur · Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/film
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Roos’  
Boekenclub
Een tweemaandelijkse leesclub, waarbij  
schrijver en journalist Roos Schlikker steeds 
samen met de lezers een recent verschenen 
boek bespreekt. Deze editie gaat zij in gesprek 
over de roman ‘Zwarte Schuur’ van Oek de 
Jong. Sluit je aan bij deze leesclub en deel  
je leeservaring.

ma 16 maart · 19.30 – 21.00 uur · Podium
Aanmelden: bibliotheekutrecht.nl/boekenclubs

Vaste 
prik

Kids

Vaste 
prik
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Kris Kras Atelier 1,5+ jaar

Tekenen, schilderen, smeren, strooien of dippen.  
Alles mag in het Kris Kras Atelier. Beeldend 
kunstenaar Femke van Eijndthoven neemt je 
kind én jou mee op creatieve ontdekkingstocht. 
In april starten nieuwe cursussen, probeer het 
Kris Kras Atelier nu gratis uit. 

vr 20, vr 27 maart ∙ 09.00 – 10.00 uur  
en 10.30 – 11.30 uur ∙ Atelier
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/kriskras

Vrijdagmiddag- 
concert
Trompettist Panagiotou Ioannis en pianist  
Alexandros Chouros van het Utrechts  
Conservatorium spelen o.a. Hadyn en  
Rachmaninoff.

vr 20 maart ∙ 15.00 – 15.30 uur ∙ Tribune

Workshop luchtige 
vragen ouder & kind 7+

Wat is lucht? Kun je het zien, voelen of ruiken? 
En wat kun je ermee? Kom het uitproberen 
in deze familieworkshop van het Universiteits- 
museum Utrecht! Ontdek hoe sterk lucht is 
door te experimenteren met wind, vacuüm en 
opblaasmaterialen. En ken je het verhaal uit 
1654 van Otto van Guericke al? Die ontdekte 
dat luchtdruk sterker is dan zestien paarden. 

vr 20 maart ∙ 15.30 – 16.30 uur ∙ Laboratorium
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Tekenen met  
de tekenmeisjes 6+ jaar

Wil je een eenhoorn tekenen? Of juist een 
prairiehondje? Schuif aan bij de tekenmeisjes, 
bekend van YouTube! Zij zijn dol op tekenen  
en helpen jou stapje voor stapje om de mooiste 
dingen te tekenen. 

vr 20 maart ∙ 15.30 – 17.00 uur ∙ Atelier
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/tekenen

Kids

Kids
Kids

Vaste 
prik

Vaste 
prik

Feestprogramma
vr 20 t/m do 26 maart
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schurendefilms

Naast films kijken en boeken lenen 
kun je bij ons ook studeren, naar het 
theater, experimenteren in het lab en 
leuke, nieuwe mensen ontmoeten.
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SETUP Expo 
In relatie met robots
Robots hebben een steeds grotere plek in ons 
leven. De expositie van Medialab SETUP zet 
je aan het denken over de kansen en gevaren. 
En dat lukt het best door zélf met nieuwe tech-
nologieën aan de slag te gaan. Zo kan je met 
deep fake een stukje Utrechtse geschiedenis 
vervalsen. En leer je samenwerken met de 
pottenbakrobot. 

vr 20, za 21, za 28 maart ∙ 18.00 – 21.00 uur 
Laboratorium

 
Office space
Welke film móet iedereen gezien hebben? 
NRC-columnist Japke-d Bouma selecteerde 
‘Office space’. Deze komische cultfilm met 
Cary Cole en Jennifer Anniston gaat – hoe kan 
het ook anders – over het kantoorleven. Een 
film die volgens Bouma ‘trefzeker en tragiko-
misch’ laat zien waar ze wekelijks over schrijft. 
Volgens haar is Gary Cole ‘om te zoenen als  
de enige echte lul van sales.’ 

vr 20 maart ∙ 20.00 – 22.00 uur ∙ Filmzaal ∙ Engelse 
ondertiteling ∙ Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/film Tegenlicht  

Meet Up Special
Feestelijke meet up van VPRO Tegenlicht met 
speciale gasten en terugblikken op succesvolle 
afleveringen.

vr 20 maart ∙ 19.30 – 22.15 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/tegenlicht

Filmkeuze van Annet Schaap

A monster calls 12+ jaar

Welke film móet iedereen gezien hebben? 
De bekroonde kinderboekenschrijver Annet 
Schaap selecteerde ‘A monster calls’. Een film 
over de jonge Conor wiens moeder sterft aan 
kanker. Zijn vader is een nietsnut die al snel de 
benen neemt, en zijn oma is veel te streng en 
afstandelijk. Dus moet Conor de dood van zijn 
moeder helemaal alleen verwerken. 

Totdat de enorme boom op het kerkhof tot leven 
komt. ‘A monster calls’ is een boekverfilming, 
Schaap noemt het een van de mooiste verhalen 
over verdriet. ‘Prachtig en ontroerend verfilmd 
in spel en animatie.’

vr 20 maart ∙ 16.00 - 18.00 uur ∙ Filmzaal
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/film

Vrijdag Live

De Dakhaas 
praat 
Origineel het weekend inluiden? Of gewoon 
even klaar met ‘Jinek’ en ‘Op1’? Kom dan naar 
het vrijmibo-alternatief van de bieb. Elke week 
organiseert een andere club deze talkshow.  
De gemene deler? Nieuwtjes, weetjes en achter-
gronden over Utrecht. Begin je weekend in ons 
mooie stadsie goed met De Dakhaas, De Nuk, 
Broese of Jeroen Wielaert.

De Dakhaas praat
Onafhankelijk magazine De Dakhaas geeft 
creatieve Utrechters een podium, nu ook in de 
talkshow ‘De Dakhaas praat’. Utrechtse makers 
vertellen over hun drijfveren, struikelblokken  
en hun band met de stad. Plus: snacks!

vr 20 maart ∙ 17.30 – 19.00 uur,  
inloop met borrel vanaf 17.00 uur ∙ Grote hal

Kiekeboe 1+ jaar

Theater Stof (Mirthe van der Meulen en  
Simone van Laar) speelt een voorstelling over 
alle dieren uit het boekje Kiekeboe!

za 21 maart ∙ 10.00 – 10.30 uur en 11.00 – 11.30 uur 
Podium ∙ Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Lab 
Kennismakings- 
workshop  
Young Engineers 7-12 jaar

Kom kennismaken met Young Engineers en 
doe mee met de Bricks Challenge Lego work-
shop. Tijdens deze workshop ga je aan de slag 
met de Young Engineers bouwkit en bouw je 
een echt werkende machine. Op zaterdag  
11 april start een nieuwe cursus Young Engineers 
Lego in bibliotheek Neude.

za 21, 28 maart ∙ 10.00 – 11.30 uur ∙ Laboratorium
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Kids

Kids

Kids

Filmkeuze van Japke-d. Bouma 
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Lancering 30000u.nl 
Campagne  
laaggeletterdheid
Wethouder Anke Klein lanceert een campagne 
over laaggeletterdheid van de (digi)taalvrijwilli-
gersorganisaties Utrecht. De Anitaas verzorgen 
de muzikale omlijsting. 

za 21 maart ∙ 12.00 – 13.00 uur ∙ Grote hal

Kaboom Animation 
Festival presenteert
Voor één keer neemt Kaboom 
Animation Festival de filmzaal in  
de bieb over. Met de fijnste films. 
Komt dat zien!

za 21 maart ∙ Filmzaal
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/film

10.00 – 10.45 uur en 11.15 – 12.00 uur

Ik heb een  
droom gehad 3+ jaar

Wie wordt jouw favoriete held: de kleine mier 
die de wereld verandert met haar ideeën, de 
olifant die voor al zijn hongerige vrienden soep 
kan maken van stenen, of misschien het kleine 
meisje dat een verdwaalde puppy tegenkomt 
in de tram. Ken je misschien nog andere helden  
in je straat, op school of thuis? Houd je ogen 
open tijdens de films en op de terugweg 
naar huis...
Bekijk de filmtitels op onze website. 

14.00 – 15.30 uur

De Grote boze vos  
& andere verhalen  6+ jaar

Een uitbundige animatiekomedie waarin naar 
hartenlust gestoeid wordt met stereotypen en 
de dingen nooit gaan zoals je verwacht.

16.30 – 17.15 uur

Hebben we een  
held nodig?  
Wil je een held zijn? Dat is nog niet zo gemak-
kelijk. Dan heb je kracht nodig om je angsten 
en beperkingen onder ogen te durven zien.  
En vrijheid, geen veroordelende blik van  
anderen. Kom kijken naar de verhalen van  
alledaagse helden. De filmtitels van deze  
animatiedocumentaires voor volwassenen  
vind je op bibliotheekutrecht.nl/film

Kids

Voorleesfeest 3-6 jaar

Kom luisteren naar een mooi verhaal. Na het 
voorlezen mag je je eigen schort kleuren in  
het Atelier. Kinderboekenschrijvers Elisa van 
Sprongen en Sanne te Loo en Madelief van 
Schaik, winnaar van de Nationale Voorlees-
wedstrijd, lezen je een mooi verhaal voor. 

za 21, zo 22 maart ∙ 10.30 – 11.30 uur, 11.30 – 12.30 uur, 
13.30 – 14.30 uur, 14.30 – 15.30 uur en 15.30 – 16.30 uur
Voorleeskamer en Atelier
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Lab 
Maak je eigen green 
screen-foto alle leeftijden

Vliegen op een raket? Of op de foto als je  
favoriete boekfiguur? Het kan allemaal met  
een green screen. Maak je eigen blitse foto.

za 21 maart ∙ 13.00 – 16.00 uur ∙ doorlopend 
Laboratorium 

Theater 
Er loopt een liedje  
door de lucht 
Benieuwd met welke muziek kinderen in  
andere landen opgroeien, en wat zij leuk  
vinden? Entertainer Peer de Graaf en gitarist 
Stefan Blankenstijn nemen je mee, met liedjes 
die Koos Meinderts voor je vertaalde. 

za 21 maart ∙ 14.00 – 14.45 uur en 15.30 – 16.15 uur 
Theater ∙ Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

College Oud Geleerd, 
Jong Gedaan
Student voor de klas, senioren te gast. Stichting 
Oud Geleerd Jong Gedaan draait de rollen om. 
Je bent immers nooit te oud om te leren. Tijdens 
dit college vertelt antropoloog Amber over een 
onderzoek naar ‘echte’ liefde.

za 21 maart ∙ 14.30 – 15.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur
Collegezaal

4-8 jaar  
en ouders

Kids

Tussen de 
regels met 
Oscar Kocken
In deze nieuwe literaire talkshow doen schrijvers 
een boekje open en gaan zij met interviewer 
Oscar Kocken op zoek naar de zin van het  
verhaal. Deze keer zijn Clarice Gargard en 
Rodaan Al Galidi te gast.

za 21 maart ∙ 20.00 – 22.00 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Vaste 

prik
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Stadhuiskoor
Horen hoe medewerkers van de gemeente  
zingen over hun stad? Kom dan naar het 
Stadhuiskoor. Onder de bezielende leiding van 
dirigent Paul Krijnen brengen ze ook een fijne 
portie musicalmuziek ten gehore.

zo 22 maart ∙ 11.00 – 11.30 uur ∙ Tribune

Het Muizenhuis 3+ jaar

In deze muzikale voorstelling van Mariska 
Simon, gebaseerd op de boeken van Karina 
Schaapman, komt de wereld van het Muizen-
huis tot leven.

Kom je vanaf zaterdag 18 april ook meedoen 
met ‘Muizenhuis’ in het Atelier? In 4 weken 
bouw je je eigen muizenhuis! 

zo 22 maart ∙ 11.00 – 11.45 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/muizenhuis

Duurzaam Utrecht  
in het Lab 
Designathon 8-12 jaar

Minder afval en schonere energie. Bij de  
Designathon ga je aan de slag met de super-
belangrijke sustainable development goals. Kom 
naar het Lab en zet je creatieve superkrachten 
in. Bouw jij dé oplossing voor deze problemen?

zo 22 maart ∙ 11.00 – 15.30 uur
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Stine Jensen 
Hoe voed ik  
mijn ouders op 7+ jaar

Ouders, ze bestaan in vele varianten: ruziënde 
ouders, ouders die alsmaar aan de telefoon 
hangen, ouders die veel te bezorgd zijn en nog 
veel meer soorten ouders. Stine Jensen heeft  
er een filosofieboek over geschreven, samen 
met Frank Meester. De twee gaan met jou  
op zoek naar een handleiding van je ouders. 
Sluit af met de quiz!

zo 22 maart ∙ 14.00 – 14.45 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Tekenworkshop 
Monsterlijk  
tekenen 5+ jaar

Dromerige halen, scherpe strepen, grappige 
stippen. Kom je ook monsters, dieren en vissen 
tekenen? Illustrator Mark Janssen helpt je. Oók 
leuk als je nog niet zo goed kan tekenen. Een 
activiteit van de Utrechtse Kinderboekwinkel.

zo 22 maart ∙ 15.00 – 16.00 uur ∙ Podium

Tijdens deze ouder-kindworkshop ga je  
bewegen en ontspannen, én lees je een prenten-
boek. Je doet gekke en lenige dieren na. Alle 
oefeningen helpen bij het sterker en flexibeler 
maken van je lijf en zorgen voor meer rust  
in je hoofd. Deze workshop ter gelegenheid  
van de opening van de Neude wordt gegeven 
door Helen Purperhart, dé kinderyogadocent 
van Nederland. 
 
Dit is een gratis voorproefje op boek & yoga 
voor ouders en kinderen samen. Vanaf april 
iedere eerste zondag van de maand in de 
bibliotheek Neude. 

zo 22 maart ∙ 10.15 – 10.45 uur ∙ Grote hal
Tip: neem een matje mee

Boek & Yoga

Voor ouders  
en kinderen 3+ jaar  

en ouders

Kids

Vaste 
prik

Omroep 
Human  
in de bieb
Ook zo’n fan van de leerzame 
programma’s van omroep Human? 
Kom dan naar de ‘Human Hub’ in  
de bieb. Met elke maand de leukste 
programma’s. 

Wat zou jij doen?
In de Human-documentairereeks ‘Wat zou jij
doen?’ lopen kinderen (10-12 jaar) tegen allerlei 
rare, moeilijke, praktische of grappige en toch 
ook herkenbare dilemma’s aan. Hoe moeten  
ze die te lijf gaan? Een hulppanel van twaalf 
kinderen uit heel Nederland bekijkt de verhalen 
en denkt na over de vraag wat zij zelf zou doen 
in een vergelijkbare situatie.

In deze workshop bekijken we eerst een  
aflevering van ‘Wat zou jij doen?’. Hierna nodigt 
Rowan Olierook, redacteur van Human, jong en  
oud uit om in gesprek te gaan: Wat zou jij doen?

zo 22 maart ∙ 12.00 – 13.00 uur ∙ Filmzaal

Medialogica, het 
verschil tussen  
beeld en werkelijkheid
In deze workshop gaat Human-redacteur  
Rowan Olierook, aan de hand van fragmenten 
van het televisieprogramma Medialogica, met 
jong en oud in gesprek.

zo 22 maart ∙ 14.00 – 15.00 uur ∙ Filmzaal

10-12 jaar  
en ouders

Kids

Kids

Kids

Kids

Kids
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Samen met schrijversvrienden Kluun en Bart 
Chabot gaat Ronald Giphart in gesprek over 
vriendschap, schrijverschap en Utrecht. Naar 
aanleiding van zijn meest recent verschenen 
boek ‘Alle tijd’. Stap binnen in het stamcafé  
van de vrienden en maak vrienden voor het 
leven met hen of hun boeken. Of luister alleen 
naar een middag vol sterke verhalen.

zo 22 maart ∙ 16.30 – 18.00 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Sterke verhalen

Ronald Giphart, Kluun  
en Bart Chabot
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Gesproken woord café

#1: Rebels
Een avond vol gesprekken, spoken word, 
hiphop, poëzie en verhalen. Deze eerste editie 
gaat over rebellen en activisme. Host van deze 
avond is rapper Reazun (Ben Hartman). 

di 24 maart ∙ 20.00 – 21.30 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Tegenlicht Meet Up
VPRO’s Tegenlicht houdt al zeventien jaar  
de vinger aan de pols. Praat hier samen met 
stadgenoten verder over de laatste uitzending. 

ma 23 maart · 19.00 – 22.00 uur · Theater

Voor het onderwijs
Feestelijk programma, speciaal voor educatie-
professionals. Schrijver en filosoof Joke Hermsen 
is te gast. Zij houdt een voordracht over het 
belang van verhalen en de aandacht voor taal.

di 24 maart ∙ 15.30 uur ∙ besloten · Theater
Aanmelden: educatie@bibliotheekutrecht.nl 

Boekpresentatie  
Neude,  
hart van Utrecht
De Bibliotheek Utrecht 
heeft samen met Het 
Utrechts Archief en 
uitgeverij WBOOKS een 
boek gemaakt over de 
geschiedenis van de 
Neude. De makers van 
het boek vertellen meer 
over die bijzondere plek 
in Utrecht waar al eeu-
wen van alles gebeurt.

di 24 maart ∙ 17.00 - 18.00 uur ∙ Collegezaal

Proefles Muziek 
op Schoot 0-4 jaar

Een gratis voorproefje op de vrolijke muziek-
cursus van De Muziekfabriek, vanaf woensdag 
1 april iedere week in de bieb. Voor de aller-
kleinsten starten vanaf april losse muzieklessen. 

wo 25 maart ∙ Atelier
9.15 – 9.45 uur ∙ 0-1 jaar
10.00 – 10.45 uur ∙ 1-2 jaar
11.00 – 11.45 uur ∙ 2-4 jaar
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/muziekopschoot

Maak je eigen 
tekenrobot 8-12 jaar

Zelf tekenen? Je kunt ook een robot bouwen 
die kan tekenen en kleuren! In deze workshop ga 
je zelf een tekenrobot bouwen, met behulp van 
een motortje en knutselspullen. Laat de robot 
bewegen en maak een prachtige tekening.

wo 25 maart ∙ 15.00 – 16.30 uur ∙ Laboratorium
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Vaste prik

Vaste 
prik

Kids

Kids

Kinderen kunnen echt een raadsel zijn voor hun 
ouders. Wat houdt ze bezig, maar ook wat geef 
je ze mee? In een speciale reeks over opvoe-
den, ontdek je meer over het leven van peuters, 
pubers en alle leeftijden ertussenin. 

Deze avond duik je in de belevingswereld van 
peuters. Cultuurpedagoog Sabine Plamper  
van Kris Kras Atelier legt in een lezing uit hoe 
belangrijk creativiteit is voor die kleine onder-
zoekers. En hoe je die creativiteit aanboort,  
als ouder en als professional. Sabine laat je 
natuurlijk niet naar huis gaan zonder handige 
tips. Ook in april en mei staan lezingen over 
opvoeden in de planning.

wo 25 maart ∙ 20.00 – 21.30 uur ∙ Collegezaal
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/opvoeden

Lezing: Opvoeden van nu

Een andere  
kijk op kind  
en creativiteit
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Pubquiz 
Rebellen &  
Dwarsdenkers
Culturele quizmasters Merel Jansen en Frank 
Heinen komen met de leukste vragen over 
kunst, muziek, tv, film – en hoe kan het ook  
anders – boeken. Dit keer sluit de quiz aan  
bij het boekenweekthema ‘Rebellen en  
dwarsdenkers’. 

wo 25 maart ∙ 20.00 – 22.30 uur ∙ Grote hal 
team bestaat uit 3-5 personen 
Aanmelden: bibliotheekutrecht.nl/pubquiz 

Speciale editie  
Taalcafé 
Het Taalcafé is een plek waar anderstalige 
Utrechters en taalvrijwilligers met elkaar in  
gesprek gaan in het Nederlands over alle  
denkbare onderwerpen. Tijdens deze speciale 
editie is er een taalspeurtocht en een kennis-
making met het nieuwe gebouw. Vanaf april 
iedere donderdag in de Neude.

do 26 maart ∙ 15.00 – 17.00 uur ∙ Collegezaal

Bieb & Utrechts  
Stadsdichtersgilde
Utrecht kent als enige stad in Nederland een 
Stadsdichtersgilde dat van de gemeente de 
opdracht heeft gekregen het ‘stadsdichten’  
op zich te nemen. Iedere laatste donderdag  
van de maand komt een dichter van het gilde 
naar de bieb. Gildemeester Ruben van Gogh 
bijt het spits in de Neude af.

do 26 maart ∙ 16.00 - 17.00 uur ∙ Tribune

Open LAB alle leeftijden

Maak kennis met nieuwe technologie, verschil-
lende machines en robotica. Kom maken,  
programmeren en uitproberen, zoals je eigen 
3D print maken. Je mag alles gratis uitproberen, 
je betaalt alleen de materiaalkosten. 

do 26 maart ∙ 16.00 – 20.00 uur ∙ Laboratorium

De Leuke Boekenclub 

Tim van  
den Hoed  
& Alma 
Mathijsen
Lees en bespreek recente boeken met schrijver 
Alma Mathijsen, boekverkoper en -tipper Tim 
van den Hoed van De Utrechtse Boekenbar,  
en programmamaker Teddy Tops. Deze keer: 
‘Vele vreemde vormen’ van Tom Hofland.

do 26 maart ∙ 20.30 – 21.00 uur ∙ Podium
Aanmelden: bibliotheekutrecht.nl/boekenclubs

Vaste prik

Vaste 
prik

Vaste 
prik

Vaste 
prik
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Naast verhalen ontdekken  
en boeken lenen kun je bij  
ons ook studeren, naar het  
theater of de film, experimen- 
teren in het lab en leuke,  
nieuwe mensen ontmoeten.

Mijn
bieb
leest

De Kleine
Prins

Vaste prik
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Kris Kras Atelier 1,5+ jaar

Tekenen, schilderen, smeren, strooien of dippen. 
Alles mag in het Kris Kras Atelier. Beeldend 
kunstenaar Femke van Eijndthoven neemt je 
kind én jou mee op creatieve ontdekkingstocht. 
In april starten nieuwe cursussen, probeer het 
nu gratis uit. 

vr 27 maart ∙ 09.00 – 10.00 uur  
en 10.30 – 11.30 uur ∙ Atelier 
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/kriskras

Workshop 
Leer ontwerpen  
als Dick Bruna 7-12 jaar

Dick Bruna is wereldberoemd. Hij tekende  
alle avonturen van nijntje, dat wist je vast wel. 
Maar hij ontwierp ook veel affiches voor onze 
stad en wel 2.000 boekomslagen. Knip, scheur 
en plak net als Dick Bruna en ontwerp je eigen 
boekomslag. Het materiaal ligt voor je klaar. 
We organiseren deze workshop samen met het 
Centraal Museum. Daar kun je het echte atelier 
van Dick Bruna bezoeken. 

vr 27 maart ∙ 15.00 – 16.00 uur en 16.30 – 17.30 uur
Laboratorium  
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

 
Mijn leven als hond 10+ jaar

Geniet mee van de filmkeuze van de Utrechtse 
schrijver Koos Meinderts. De film die je vol-
gens hem gezien móet hebben: ‘Mijn leven als 
hond’ (1985) van de Zweedse regisseur Lasse 
Hallström. De 12-jarige Ingemar belandt bij zijn 
oom Gunnar en diens vrouw Ulla in een klein 
dorp. Hier ontmoet hij excentrieke figuren en 
beleeft hij bijzondere avonturen.

vr 27 maart ∙ 16.00 – 18.00 uur ∙ Filmzaal 
Zweeds gesproken, Engelse ondertiteling
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/film

Klassiek concert 
Internationaal Kamer-
muziek Festival Utrecht
Het Ebonit Saxofoonkwartet is een jong,  
sprankelend ensemble dat bestaat uit uit vier 
saxofonisten uit Spanje, Polen en Nederland. 
De vier ontmoetten elkaar op het Conservato-
rium van Amsterdam, werden genomineerd 
voor een Edison Klassiek en namen deel aan 
het prestigieuze Verbier Festival in Zwitserland. 
Een voorproefje van het IKFU dat in december 
ook in de bieb plaatsvindt.

vr 27 maart ∙ 15.00 – 15.30 uur ∙ Tribune

Vrijdag Live 
Met De Nuk  
het weekend in
Een keer in de maand is de vrijdagmiddag-
talkshow van De Nuk. De Nuk zoekt haar 
gasten in het culturele en het actuele. Gaat in 
gesprek, laat scherp standpunten uitwisselen, 
laat zingen, laat lachen, laat swingen. Aan-  
en afkondiging van deze talkshow wordt  
altijd verzorgd door ‘Het mooiste meisje van  
de stad’. ‘Met De Nuk het weekend in’ wordt 
gepresenteerd door Carine van Santen.

vr 27 maart ∙ 17.30 – 19:00 uur 
inloop met borrel vanaf 17.00 uur ∙ Grote hal

Dat Boekenprogramma 
van Cesar Majorana
Presentator Cesar Majorana gaat in gesprek 
met bestsellerauteurs Niña Weijers en James 
Worthy over hun hobby’s en hun schrijverschap. 
Ze gaan samen op het podium deze hobby’s 
uitvoeren, en hun kennis over hun eigen werk 
op de proef stellen. Cesar Majorana: ‘Alles 
wat stom is aan lezen op school is leuk aan dit 
programma. Hier vragen we schrijvers wat ze 
verdienen met een roman en leren we tussen-
door alles over de boekenwereld en het literaire 
leven. Ik heb er heel veel zin in!’
 
vr 27 maart ∙ 20.00 – 21.30 uur ∙ Theater 
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Filmkeuze van  
Bright Richards 
Cinema Paradiso
Welke film móet je gezien hebben? Theater-
maker Bright Richards selecteerde ‘Cinema 
Paradiso’ (1989), een Italiaanse film van regis-
seur Guiseppe Tornatore. Dit prachtige verhaal 
over vriendschap won in 1990 de Oscar voor 
beste niet-Engelstalige film.

vr 27 maart ∙ 20.00 – 22.15 uur ∙ Filmzaal
Italiaans gesproken, Engelse ondertiteling
Reserveren:bibliotheekutrecht.nl/film

Voorleesontbijt  
met burgemeester  
Jan van Zanen 3-6 jaar

Onze burgemeester is een echte voorlees-
goeroe. Tijdens het Voorleesontbijt leest hij  
het prentenboek ‘Klein Konijn – Niet verdwaald’ 
voor. Na het voorlezen staat er een lekker  
ontbijtje voor je klaar!

za 28 maart ∙ 10.00 – 11.00 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude
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Kids

Vaste prik

Kids

Feestprogramma
vr 27 t/m zo 29 maart

Filmkeuze van Koos Meinderts

Kids

Kids
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Het Hoogt verzorgt vanaf april zes 
dagen per week een filmprogramma 
in de bieb. Nu alvast een voorproefje! 

za 28 maart ∙ Filmzaal 
Reserveren:bibliotheekutrecht.nl/film

10.45 – 12.10 uur ∙ animatie 

De Beroemde Beren- 
invasie van Sicilië 8+ jaar

Een fantasierijke en stoere animatiefilm over een 
berenvolk dat naar de mensenwereld trekt om 
de ontvoerde zoon van hun koning op te sporen. 
Gebaseerd op het boek van Dino Buzzati.

12.45 – 14.50 uur ∙ speelfilm

Capharnaüm
In een vissersdorp in Libanon rebelleert de 
jongen Zain tegen het leven dat men hem  
probeert op te dringen. Hij daagt zijn ouders 
voor de rechter omdat ze hem op de wereld 
hebben gezet.

15.15 – 16.50 uur ∙ documentaire

Andrey Tarkovsky  
– A Cinema Prayer 
Deze documentaire geeft een inkijkje in het leven 
en werk van de Russische meesterregisseur 
Andrej Tarkovski (Solaris, Stalker), geregisseerd 
door zijn zoon, Andrej Andrejevitsj Tarkovski.

17.15 – 18.45 uur ∙ speelfilm

Ramen Shop
‘Ramen Shop’ van de bekroonde regisseur  
Eric Khoo is een hartverwarmende culinaire  
film over een gepassioneerde kok op zoek naar 
zijn verleden. Een ontdekkingstocht vol familie-
tradities en overheerlijke recepten, met als 
hoogste goed de verbindende kracht van eten.

19.00 – 20.25 uur ∙ drama 

Rafiki
Goede meisjes worden goede echtgenotes, 
zeggen ze in Kenia. Maar Kena en Ziki hebben 
heel andere plannen. Als de liefde tussen de 
twee meisjes opbloeit, worden de vriendinnen 
voor de keuze gesteld: kiezen ze voor hun 
geluk of hun veiligheid?

Filmprogramma

Hoogt Bieb Neude

Familievoorstelling 
Fantasiedier  
van Daan Draait 5+ jaar

Fantasiedieren zijn zeldzaam tegenwoordig, 
maar daar kunnen Zenna, Daan en Suzi wat aan 
doen. Zet je fantasy-reality-helm op en ga mee 
op zoek naar jouw eigen bedachte diersoort.

za 28 maart ∙ 10.30 – 11.00 uur, 12.30 – 13.00 uur  
en 13.30 – 14.00 uur ∙ Tribune

Lab 
Kennismakings- 
workshop  
Young Engineers 7-12 jaar

Kom kennismaken met Young Engineers en 
doe mee met de Bricks Challenge Lego work-
shop. Tijdens deze workshop ga je aan de slag 
met de Young Engineers bouwkit en bouw je  
een echt werkende machine. Zaterdag 11 april 
start een nieuwe cursus Young Engineers Lego 
in bibliotheek Neude.

za 28 maart ∙ 10.00 – 11.30 uur ∙ Laboratorium
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Queer café
Met een drankje voor je neus ga je in gesprek, 
en luister je naar voordrachten van dichters en 
schrijvers en kijk je naar korte films. Een middag 
over queercultuur, rebellen, dwarsdenkers en 
kunst. In samenwerking met Savannah Bay  
en Queer Film Festival Utrecht.

za 28 maart ∙ 13.30 – 16.00 uur ∙ Collegezaal

Lab 
CoderDojo
Wil je leren programmeren, websites bouwen, 
apps ontwikkelen, programma’s maken, games 
of robots te bouwen? Doe gratis mee aan de 
CoderDojo.

za 28 maart ∙ 13.30 – 16.30 uur ∙ Laboratorium
Reserveren: coderdojo-utrecht.nl

Een show vol gekke quizjes, filmpjes en een 
bingo waarin je alles leert over online veilig-
heid en privacy. Hoe bedenk ik het allerslimste 
wachtwoord? Hoe herken ik een nep e-mail? 
Hoe overleef ik cookies? Hier krijg je tijdens  
De Kleinste Privacyshow een antwoord op.

za 28 maart ∙ 14.00 – 15.30 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/openingneude

De Kleinste Privacyshow

Duik in de wereld van kleur tijdens het Kleuren-
feest! In het weekend van 28 en 29 maart kraakt 
en knispert het van de kleuren in de bieb. Er zijn  
verschillende activiteiten: kom bijvoorbeeld 
naar de mimevoorstelling Pim Pam Paars, ga 
op muzikaal avontuur of speel met Blauwtje  
en Geeltje in het verhaalatelier. Laat je verrassen 
door de goocheltrucs van Quintus de Paarse 
Goochelaar, of maak een kleurrijke Domtoren of  
(kleuren)tol. Dresscode: kom in je lievelingskleur!

za 28 en zo 29 maart ∙ 11.30 – 16.30 uur 
Kids, 1e verdieping ∙ Bekijk het hele programma op  
bibliotheekutrecht.nl/kleurenfeest

Kids

Kids

Kids

Kids

Familiefestival

Kleurenfeest!
0-12 jaar
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Zomaar op zaterdag
Open podium in de bieb! Een uur lang optre-
dens van Utrechters voor Utrechters. Tipje van 
de sluier: de Kathedrale Koorschool treedt op.

za 28 maart ∙ 15.00 – 16.00 uur ∙ Tribune

SETUP Expo  
In relatie met robots
Robots hebben een steeds grotere plek in ons 
leven. De expositie van Medialab SETUP zet je  
aan het denken over de kansen en gevaren. En  
dat lukt het best door zélf met nieuwe technolo- 
gieën aan de slag te gaan. Zo kan je met deep 
fake een stukje Utrechtse geschiedenis vervalsen.

za 28 maart ∙ 18.00 – 21.00 uur ∙ doorlopend 
Laboratorium 

Twee dansers van het Utrechtse dansgezel-
schap SHIFFT van Jasper van Luijk dansen het 
duet ‘Vlucht’ door de bieb. Een acrobatische 
choreografie langs boekenkasten en trappen. 
Na afloop is er een dj in de hal en kan je zelf 
een dansje wagen! 

za 28 maart ∙ 22.00 – 23.30 uur ∙ Grote hal
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Filmprogramma

NFF in de bieb
Het Nederlands Film Festival – partner van de bieb – neemt  
de filmzaal over. Met films van Utrechtse regisseurs. Komt dat zien! 

zo 29 maart ∙ Filmzaal ∙ Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/film

Kids

Dwars in de bieb

Eus en 
Herman 
Brusselmans
Deze avond gaan wij eens stevig in gesprek 
met de dwarsdenker en boekenweekessayist 
Özcan Akyol uit Deventer en De Mooie Jonge 
Oppergod van de Vlaamse Letteren Herman 
Brusselmans. Zij bespreken alle mooie en lelijke 
dingen in het leven, zonder blad voor de mond 
en met een boek in de hand.

za 28 maart ∙ 20.00 - 21.30 uur ∙ Theater
Reserveren:bibliotheekutrecht.nl/openingneude

Dansen tussen de boeken

Danspaleis
Kom dansen in het Danspaleis! En ouderwets 
gezellig dansfeest in een decor geïnspireerd 
op de jaren ’40 en ’50 voor senioren en iedereen 
die van dansen houdt. Lekker swingen op de 
krakers van Johnny Hoes, Louis Prima, Doris 
Day en vele andere sterren van weleer. Van 
meezingers tot tranentrekkers, van polonaise 
tot ouderwets rock-en-rollen: in het Danspaleis 
is het altijd feest! 

za 28 maart ∙ 16.00 – 18.00 uur ∙ Grote hal
Voor meer informatie bel Ouderen in de wijk 
030 - 286 18 94, ma-vr 10.00 – 17.00 uur

Blok 1
11.00 – 12.45 uur 8+ jaar

Mariken
Sprookjesachtige jeugdfilm van André van 
Duren, losjes gebaseerd op het middeleeuwse 
mirakelspel Mariken van Nimwegen.

Blok 2 
13.30 – 14.40 uur 12+ jaar

Ik leef maar  
ik besta niet
Elisabetta Agyeiwaa’s moeder verkocht haar 
identiteit terwijl ze nog maar een baby was.  
In deze korte documentaire verbeeldt ze de 
bureaucratische strijd om haar identiteit terug 
te krijgen, die al 27 jaar duurt.

Turn! 
Wat als je kind een sporttalent blijkt en al jong 
in een wereld vol verwachtingen, spanningen, 
teleurstellingen en offers terechtkomt – net als 
jijzelf? Persoonlijke documentaire van Esther 
Pardijs over een complexe opvoedparadox.

Blok 3
16.00 uur – 17.30 uur

Waterboys 
Komisch drama van regisseur Robert Jan  
Westdijk over een vader die maar niet volwas-
sen wil worden en zijn zoon die het leven wat 
minder serieus zou moeten nemen. Ze vinden 
zichzelf en elkaar tijdens een turbulente trip 
naar Schotland. 
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Human Library 
Leen een mens
Hoe beleeft een veteraan, een transgender 
of moslima zijn of haar leven? Ontdek in een 
een-op-eengesprek van 20 minuten welke 
mensen en verhalen er schuil gaan achter  
een stereotype en met welke vooroordelen  
zij te maken hebben. Ambassadeur cabaretier 
Vincent Bijlo geeft het startsein.
 
zo 29 maart ∙ 13.30 - 16.30 uur ∙ Collegezaal

Festival Tweetakt  
& de bieb 
Wij Weten Wie Wij Zijn  
van Toon Tellegen  
& het Wisselend  
Toonkwintet 8+ jaar

De absurde en ontroerende verhalen van  
schrijver en arts Toon Tellegen vormen een bron 
van muzikale inspiratie voor gitarist en compo-
nist Corrie van Binsbergen en het Wisselend 
Toonkwintet. Samen brengen zij een unieke 
mix van literatuur en muziek. Een feestelijk licht 
filosofisch concert met verhalen over feestjes, 
jarig zijn, taarten en te zijn of niet te zijn. 

zo 29 maart ∙ 14.30 – 16.00 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/theater

Bloot tussen de boeken 

Saskia Noort  
en Stella  
Bergsma
‘Bloot tussen de boeken’ is een nieuwe  
maandelijkse reeks over seksualiteit. Schrijvers 
Saskia Noort en Stella Bergsma trappen af.  
Ze lezen voor uit eigen werk en gaan daarna in 
gesprek met het publiek. Zijn we echt preutser 
geworden of lijkt dat maar zo? En als het wel  
zo is, hoe komt dat dan? Een avond waarin ze 
zich volledig blootgeven dus. Durf je te komen?
De volgende in de reeks die zich blootgeeft  
is kunstenaar Lucas De Man die op zondag  
19 april met zijn werk Yes, Please op zoek gaat 
naar erotische fantasieën. 

zo 29 maart ∙ 17.30 – 19.00 uur ∙ Theater
Reserveren: bibliotheekutrecht.nl/bloot
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Voorleesontbijt  
met Anna Woltz 3-6 jaar

Kinderboekenschrijver Anna Woltz leest voor  
uit haar prentenboek ‘Naar de wolven’. Wie gaat 
er naar de wolven? En wie is Fabeltje? En wat 
is het nieuwe speeltje? Na het voorlezen staat 
er een lekker ontbijtje voor je klaar!

zo 29 maart ∙ 10.00 – 11.00 uur ∙ Theater

Reserveren:bibliotheekutrecht.nl/openingneude 

Familievoorstelling 
Lieve Lieven  
van Daan Draait 5+ jaar

Heb je je weleens afgevraagd wat er zou  
gebeuren als een boek echt tot leven komt? 
Met behulp van speciale koptelefoons brengt 
Lieve Lieven je naar werelden die je niet voor 
mogelijk had gehouden. 

zo 29 maart ∙ 10.30 – 11.00 uur, 12.30 – 13.00 uur  
en 13.30 – 14.00 uur ∙ Tribune

Media Ukkie  
Dagen 0-6 jaar

Bedient jouw peuter de tablet al sneller dan jij? 
Welke boekjes, films en spelletjes zijn eigenlijk  
geschikt voor jouw kind? Wanneer kies je 
voor spelen met een beeldscherm en wanneer 
zonder? In het Media Ukkie Lab kun je samen 
digitale prentenboeken, apps en mini-robotjes 
ontdekken! De bieb geeft je ook tips om samen 
met jouw kind veilig en leuk aan de slag te gaan 
met media.

zo 29 maart ∙ 11.00 – 12.30 uur ∙ Laboratorium
Kijk voor alle data op bibliotheekutrecht.nl/mediaukkies

Workshop door  
Nederlands Instituut  
voor Beeld en Geluid

Ready, 
Steady, GIF!
Een gifje zegt meer dan 1000 woorden. En weet 
je wat nóg toffer is dan een bestaand gifje ver-
sturen? Zelf gifjes maken! Ga zelf aan de slag 
met de media-collectie van het Nederlands insti-
tuut voor Beeld en Geluid in het lab in de bieb. 
Door oude beelden en de nieuwste technieken 
te gebruiken blaas jij het medialandschap van 
Nederland nieuw leven in.

zo 29 maart ∙ 13.30 - 16.30 uur ∙ doorlopend
Laboratorium

Vaste 
prik

Kids

Kids

Kids

Kids

Fo
to

: M
ar

tij
n 

B
er

g
sm

a

Fo
to

: M
ai

ke
l T

hi
js

se
n

Kids

8+ jaar
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vr 13 maart locatie

Feestelijke opening hele gebouw

Het kleinste postkantoor hele gebouw

Het Lab is aan! Laboratorium

Film: De nieuwe bibliotheek Filmzaal

Theater Utrecht: Uitgesproken brieven Theater

za 14 maart
Film: De nieuwe bibliotheek Filmzaal

SHIFFT repeteert ‘Shot’ Theater

Het Lab is aan! Laboratorium 

De bieb & Café Theater Festival hele gebouw

De bieb & HKU: uitprobeersels en meer hele gebouw

Lab: kennismakingsworkshop Young Engineers Laboratorium

Rondleidingen Grote hal

Brievenfeest: Verhaalatelier ‘De krijtjes staken’
Voorleeskamer 
en Atelier

Schrijfcafé special: Schrijfsnacken Directiekamer

Buro Rococo: Imagin Air hele gebouw

Het kleinste postkantoor hele gebouw

Architecten Talks: Zecc & Rijnboutt Collegezaal

Brievenfeest: Typvrienden Postzaal 2 en 3

zo 15 maart
Film: De nieuwe bibliotheek Filmzaal

Zomaargasten Theater

Het Lab is aan! Laboratorium 

Brievenfeest: Verhaalatelier ‘De krijtjes staken’
Voorleeskamer 
en Atelier

Het kleinste postkantoor hele gebouw

Buro Rococo: Prentje Momentje hele gebouw

Brievenfeest: Gelukspost Postzaal 2 en 3

Speciale editie: Waargebeurd! Podium

Programmaoverzicht 
vr 13 t/m do 19 maart

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

tot 21:00

tot 18:00

09.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

kids

volwassenen

alle leeftijden

reserveren

ma 16 maart locatie

Tegenlicht Meet Up Theater

Roos' Boekenclub Theater

di 17 maart
De Geldzaak Postzaal 1

TedCircles
Tribune &  
Podium

wo 18 maart
Lab: programmeren met robot Dash Laboratorium

do 19 maart
Spreekuur digi- en taalvrijwilliger Postzaal 1

Doe Mee Spreekuur Postzaal 1

Tentoonstelling: Wij zijn de verhalen  
die we vertellen

2e verdieping

Young Adult Leesclub: Het meisjesmanifest
Young, 3e 
verdieping

Lab: masterclass 3D-printen Laboratorium

Film in de bieb: Black Butterflies Theater

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

tot 21:00

Reserveren
Alle programma’s zijn gratis. Wil je zeker zijn van een plekje,  
dan is het aan te raden om online een ticket te reserveren.  
We vragen je 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig  
te zijn. Mocht je toch niet kunnen komen, laat het dan even 
weten via klantenservice@bibliotheekutrecht.nl. Dan kunnen we 
een andere bezoeker gelukkig maken met een plek. 
Reserveren kan via de bibliotheekutrecht.nl/openingneude.
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vr 20 maart locatie

Kris Kras Atelier Atelier

Rondleidingen Grote hal

Vrijdagmiddagconcert Tribune

Workshop luchtige vragen Laboratorium

Tekenen met de tekenmeisjes Atelier

A monster calls – filmkeuze van Annet Schaap Filmzaal

Vrijdag Live: De Dakhaas praat Grote hal

SETUP Expo Laboratorium

Tegenlicht Meet Up special Theater

Office space – filmkeuze van Japke-d. Bouma Filmzaal

za 21 maart
Kiekeboe Theater

Workshop Lego Young Engineers Laboratorium

Kaboom Animation Festival – Ik heb een droom Filmzaal

Rondleidingen Grote hal

Voorleesfeest
Voorleeskamer 
en Atelier

Lancering 30000u.nl met De Anitaas Grote hal

Maak je eigen green screen-foto Laboratorium

Er loopt een liedje door de lucht Theater

Kaboom Animation Festival  
– De Grote boze vos & andere verhalen 

Filmzaal

College Oud Geleerd, Jong Gedaan Collegezaal

Er loopt een liedje door de lucht Theater

Kaboom Animation Festival – documentaires Filmzaal

SETUP Expo Laboratorium

Tussen de regels met Oscar Kocken Theater

zo 22 maart
Boek & Yoga Grote hal

Voorleesfeest
Voorleeskamer 
en Atelier

Stadhuiskoor Tribune

Het Muizenhuis Theater

Designathon Laboratorium

Omroep Human in de bieb – wat zou jij doen? Filmzaal

Omroep Human in de bieb – Medialogica Filmzaal

Stine Jensen: Hoe voed ik mijn ouders op Theater

Tekenworkshop Podium

Sterke verhalen Theater

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

20.00 – 22.00 

18.00 – 21.00 

tot 22.15 

10.30 – 11.30 09.00 – 10.00 

Programmaoverzicht 
vr 20 t/m do 26 maart

0-1 1-2 jr 2-4 jr

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

kids

volwassenen

alle leeftijden

samen

onderwijs

reserveren

ma 23 maart locatie

Tegenlicht Meet Up Theater

di 24 maart
De Geldzaak Postzaal 1

Onderwijsbijeenkomst (besloten) Theater

Boekpresentatie Neude, hart van Utrecht Collegezaal

Gesproken woord café Theater

wo 25 maart dag
Proefles Muziek op Schoot Atelier

Maak je eigen tekenrobot Laboratorium

Computer- en tabletinloop Postzaal 1

wo 25 maart avond
Opvoeden van nu – kind en creativiteit Collegezaal

Pubquiz Grote hal

do 26 maart
Spreekuur digi- en taalvrijwilliger Postzaal 1

Doe Mee Spreekuur Postzaal 1

Speciale editie Taalcafé Collegezaal

Utrechts Stadsdichtersgilde Tribune

Open Lab Laboratorium

De leuke Boekenclub met Tim en Alma Collegezaal

14.00 – 14.5010.00 – 10.50

Reserveren
Alle programma’s zijn gratis. Wil je zeker zijn van een plekje,  
dan is het aan te raden om online een ticket te reserveren.  
We vragen je 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig  
te zijn. Mocht je toch niet kunnen komen, laat het dan even 
weten via klantenservice@bibliotheekutrecht.nl. Dan kunnen we 
een andere bezoeker gelukkig maken met een plek. 
Reserveren kan via de bibliotheekutrecht.nl/openingneude.
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10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

Programmaoverzicht 
vr 27 t/m zo 29 maart

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

tot 19.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

kids

volwassenen

alle leeftijden

samen

reserveren

zo 29 maart locatie

Voorleesontbijt met Anna Woltz Theater

Lieve Lieven van Daan Draait Tribune

NFF in de bieb – Mariken Filmzaal

Media Ukkie Dagen Laboratorium

Familiefestival: Kleurenfeest! Jeugdafdeling

NFF in de bieb – Ik leef maar ik besta niet + Turn! Filmzaal

Ready, Steady, GIF! door Nederlands Instituut  
voor Beeld en Geluid 

Laboratorium

Human Library: Leen een mens Collegezaal

Festival Tweetakt – Wij Weten Wie Wij Zijn  
van Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet 

 Theater

NFF in de bieb – Waterboys Filmzaal

Bloot tussen de boeken:  
Saskia Noort en Stella Bergsma

Theater

10.30 – 11.30 09.00 – 10.00 

Reserveren
Alle programma’s zijn gratis. Wil je zeker zijn van een plekje,  
dan is het aan te raden om online een ticket te reserveren.  
We vragen je 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig  
te zijn. Mocht je toch niet kunnen komen, laat het dan even 
weten via klantenservice@bibliotheekutrecht.nl. Dan kunnen we 
een andere bezoeker gelukkig maken met een plek. 
Reserveren kan via de bibliotheekutrecht.nl/openingneude.

14.00 – 14.5010.00 – 10.50

tot 18.45

tot 22.15 

vr 27 maart locatie

Kris Kras Atelier Atelier

Rondleidingen Grote hal

Klassiek concert door internationaal  
Kamermuziek Festival Utrecht

Tribune

Leer ontwerpen als Dick Bruna Laboratorium

Mijn leven als hond  
– filmkeuze van Koos Meinderts

Filmzaal

Vrijdag live: Met De Nuk het weekend in Grote hal

Dat Boekenprogramma van Cesar Majorana Theater

Cinema Paradiso – filmkeuze van Bright Richards Filmzaal

za 28 maart dag
Voorleesontbijt met burgemeester Jan van Zanen Theater

Rondleidingen Grote hal

Young Engineers Laboratorium

Fantasiedier van Daan Draait Tribune

Filmprogramma: Hoogt Bieb Neude  
– De Beroemde Bereninvasie van Sicilië

Filmzaal

Familiefestival: Kleurenfeest! Jeugdafdeling

Filmprogramma: Hoogt Bieb Neude – Capharnaüm Filmzaal

Queer café Collegezaal

Coderdojo Laboratorium

De Kleinste Privacyshow Theater

Zomaar op zaterdag Tribune

Filmprogramma: Hoogt Bieb Neude  
– Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer

Filmzaal

De Geldzaak Postzaal 1

Danspaleis Grote hal

Filmprogramma: Hoogt Bieb Neude – Ramen Shop Filmzaal

za 28 maart avond
SETUP Expo Laboratorium

Filmprogramma: Hoogt Bieb Neude – Rafiki Filmzaal

Dwars in de bieb met Eus en Herman Brusselmans Theater

Dansen tussen de boeken Grote hal
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Info
Adres
Neude 11
3512 AE Utrecht

Openingstijden
ma t/m za  
09.00 – 21.00 uur
zo 10.00 – 18.00 uur

Klantenservice
030 - 286 18 00 
klantenservice@
bibliotheekutrecht.nl

Website
bibliotheekutrecht.nl

Krijg je er geen
genoeg van?
Volg ons op sociale
media en meld je aan
voor de nieuwsbrief:
bibliotheekutrecht.nl/
nieuwsbrief.

Wat vind jij?
Mis je wat?
Of heb je een foutje 
gezien?
Laat het ons weten
op klantenservice@
bibliotheekutrecht.nl.

Redactie
Bibliotheek Utrecht  
en Schrijf-Schrijf, 
bureau voor  
contentcreatie 

Vormgeving, concept 
en fotografie
Dietwee –  
merk, ontwerp en 
communicatie

Disclaimer
Het aantal plaatsen  
voor een activiteit is 
soms beperkt. Reser-
veer dus tijdig je plek. 
Wijzigingen in het pro-
gramma en de prijzen 
zijn voorbehouden.  
Het kan voorkomen  
dat de bibliotheek  
door omstandigheden 
genoodzaakt is om  
activiteiten te annuleren.

Dank aan alle 
betrokken
stadsgenoten
en vrijwilligers.

De realisatie van de Bibliotheek Neude is mogelijk gemaakt 
door de bijdrage van onderstaande fondsen en partners. 
Wij bedanken hen zeer voor hun genereuze bijdragen.

Bedankt
Gemeente Utrecht
a.s.r. real estate

Provincie Utrecht
K.F. Hein Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Oranje Fonds
VSBfonds

ASN Foundation
Van Baaren Stichting
Stichting Het Boellaardfonds
BPD Cultuurfonds
Stichting Dialoog
Fentener van Vlissingen Fonds
J.E. Jurriaanse Stichting
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rabobank Utrecht e.o.
Stichting Stokroos
Stichting Zabawas

Bibliotheek Utrecht bedankt haar  
partners voor de fijne samenwerking  
en hun aandeel in het programma. 
BoekStart, Broese Boekverkopers, Café Theater Festival, 
Centraal Museum, CoderDojo, Danspaleis, De Dakhaas, 
De Muziekfabriek, De Nuk, Designathon, Doodle3D, 
Festival Tweetakt, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
Hoogt on Tour, Human, Human Library, Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht, Kaboom Animation 
Festival, Keti Koti Utrecht, Kris Kras Atelier, Metropolisfilm, 
Midzomergrachtfestival, Nederlands Film Festival (NFF), 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Queer  
Film Festival Utrecht, RTV Utrecht, Savannah Bay, 
Seniorweb, SETUP, SHIFFT, Taal Doet Meer, Theater 
Utrecht, Tools voor Taal, U-Centraal, Universiteits-
museum Utrecht, Utrechts Conservatorium,  
Utrechts Stadsdichtersgilde, Vertelacademie,  
VPRO Tegenlicht Meet Up, Young Engineers.
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De nieuwe plek in Utrecht

Bieb
Neude

Actie geldig van 7 maart t/m 30 april  
bij iedere bibliotheek in Utrecht.  
bibliotheekutrecht.nl/neude

een gratis& ontvang

film- of theaterkaartje
Word nu lid

 voor € 30  i.p
.v.

 
€ 5

6




