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De mooiste evenementen zijn van CultuurZeist

CultuurZeist is een stichting van en door vrijwilligers die culturele
evenementen organiseert voor heel Zeist en omgeving. Alle
vormen van (amateur-)kunst komen aan bod: dans, zang, toneel,
beeldende kunst, literatuur, fotografie en vertellen.
Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.
CultuurZeist is bij uitstek de plek waar nieuwe en bestaande
culturele evenementen een gezonde start kunnen maken.
CultuurZeist schept niet alleen de voorwaarden voor de organisatie,
maar heeft ook een geweldig netwerk van trouwe vrijwilligers die
graag een handje mee helpen.
Houdt u van mensen én cultuur, staat u graag aan de wieg van
een nieuw evenement? Óf helpt u liever mee met een bestaande
activiteit of staat u graag in het inspirerende brandpunt van
CultuurZeist?
Wij praten graag met u over de mooie mogelijkheden!
Kijk voor actuele informatie op de website van CultuurZeist,
cultuurzeist.nl en op onze Facebookpagina

Partners en sponsoren zijn:
Gemeente Zeist
Hotel Theater Figi
Slot Zeist Horeca B.V.
Van Veenendaal-Bot Stichting
Van Tellingen-Pul Stichting
KunstenHuis De Bilt-Zeist
Bibliotheek Idea
Zeister Mannenkoor/Torenlaan Theater
Literair Zeist
Rotary ‘Op Seyst’
Margriet Bloemen
Poppodium De Peppel
Elise Mathildefonds
Fentener van Vlissingenfonds
VSB fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rabobank
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De Dag der Kunsten is hét podium dat
mensen vermaakt met livemuziek,
theatervoorstellingen, beeldende kunst,
kindervoorstellingen en workshops.
Jaarlijks in en om Slot Zeist op een
zondag in juni.

JongTalent biedt jonge, getalenteerde
musici en kleinkunstenaars de gelegenheid
om zich te presenteren en podiumervaring
op te doen. In samenwerking met Theater
Figi worden vijf lunchconcerten
georganiseerd op een zondagmiddag in
de periode oktober – april.

OnStage is een cultuurproject waarbij
jongeren (12-18 jaar) een evenement
neerzetten, waar zij verschillende
kunstvormen samenbrengen en elkaar
inspireren en motiveren. In het voorjaar
is dé grote finale in alle categorieën:
dans, theater, beeldend, taal en muziek.

Het Festival Zeist Vertelt wordt jaarlijks
ter gelegenheid van Wereldverteldag op
een zondag rond 20 maart georganiseerd.
Op verschillende locaties in Zeist kan
door jong en oud naar verhalen worden
geluisterd.

Inter Cultuur brengt jaarlijks op de laatste
zondagmiddag in augustus Zeistenaren
in contact met gebruiken en tradities
van andere culturen. Elk jaar staat een
continent of cultuur centraal met zang-,
dans- en muziekoptredens.

De Kunstroute Zeist is een jaarlijks
terugkerend evenement met het doel de
inwoners van de gemeente Zeist op een
gezellige en laagdrempelige manier
kennis te laten maken met het werk en
de werkwijze van de vele kunstenaars
die deze gemeente rijk is.

De Zanggroep Alomtonen bestaat uit
een groep enthousiaste vrouwen uit
diverse windstreken. Ze komen iedere
week bijeen om liedjes van over de hele
wereld te zingen en treden ook op bij
evenenementen.

Walk Art Markt
De Walk Art Markt, dé markt voor
zelfgemaakte kunst en kunstnijverheid,
wordt jaarlijks op een zaterdag in
augustus gehouden in het Walkartpark
aan de Slotlaan in Zeist. Diverse musici
en artiesten treden op en standhouders
geven demonstraties en workshops.

Vertelcafé
Zeist Vertelt

Het Wereldwijd Vertelcafé Zeist is dé
plek in Zeist waar verhalenvertellers
en luisteraars bij elkaar komen om te
genieten van deze oeroude culturele
uiting; meestal in het Torenlaan Theater.
Voor en tussen de verhalen zijn er vaak
muzikale intermezzo’s.

Mel Boas

