17 september 2006

Utrecht aan de Nijl
s

Utrecht aan de Nijl
Stichting Utrecht aan de Nijl heeft als doel het
bevorderen van een gevarieerd leef-, woon- en
werkmilieu en het versterken van de sociale samenhang in de wijken van Utrecht. Onze werkwijze
is gericht op het creëren van een platform voor
ontmoeting en het vergroten van de synergie tussen
bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties.
Dit doen we door projecten en activiteiten te initiëren en
te organiseren, zoals het jaarlijkse ontmoetingsfestival
Utrecht aan de Nijl op Kanaleneiland.
Wij hopen dat de initiatieven worden eigen gemaakt door
de wijk en dat de formule als voorbeeld dient voor andere
woonwijken. Doe mee, mail naar info@utrechtaandenijl.nl
of bel met 06 - 209 840 56.
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van 13.00
tot 18.00 uur
Prins Claus Brug
Kanaleneiland

Wijkbureau Zuid-West
en Culturele Zaken

Meewerkende organisaties:

Partners in nieuw
ondernemerschap

Met dank aan de vele vrijwilligers en organisaties die mee hebben gewerkt!
De complete lijst van meewerkende en ondersteunende organisaties vind je op www.utrechtaandenijl.nl.
Realisatie communicatiemiddelen Utrecht aan de Nijl: Click Communicatie, Utrecht.

www.UtrechtaandeNijl.nl

Programma

Utrecht aan de Nijl, 17 september 2006
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Tijd
12:00
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17.00
17:15
17:30
17:45
18:00

Debattent

1

Markt: Ondernemend Kanaleneiland
Debat: Kanaleneiland werkt!
Eind debat
Begin Businessgame
Debat: Vrouwen nemen
het heft in eigen handen
Eind debat
Debat: Een plek voor
cultuur in Kanaleneiland
Eind debat
Debat: Wat nou..?!
Jong in Kanaleneiland
Eind debat

Arena

2

Marokkaanse band Manar
Ofﬁciële opening
Plankenkoorts

Eind Plankenkoorts
Koor Huize Transwijk
Da Squad Boys
Presentatie Taekwondo
Show dansschool Radia

Prijsuitreikingen
Marokkaanse band Manar
Afsluiting

*Aanmelden via info@utrechtaandenijl.nl

Bazaar
Springkussen
Kamelenritjes
Kinderboerderij
Panna Knock-out
Voetbaltoernooi
Marokkaanse thee
en koekjes
Turks en Surinaams eten
Henna-painting

Activiteitentent

3

Debat: Lekker in Kanaleneiland *
Eind lunchdebat
Workshop koken voor meiden
Workshop buikdansen

Eind workshops
Kindertheater Plum & Puddingh:
De koningin bezoekt Kanaleneiland
Eind kindertheater
Workshop Thai-boksen voor meiden

Eind show
Timoteus U (gospel)
Rapcrew 207

Debat: Het onderwijs
onderneemt
Eind debat
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Festivalterrein
vanaf 13:00 uur:

Eind workshop
Kindertheater Plum & Puddingh:
De koningin bezoekt Kanaleneiland
Eind kindertheater

Op 17 september 2006 is het festival Utrecht aan de Nijl, langs het Amsterdam Rijnkanaal
bij de Prins Clausbrug. Een groot evenement voor en met de wijk Kanaleneiland.
Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en te genieten van een afwisselend
podiumprogramma met professionele artiesten en talenten uit Kanaleneiland.
Loop rond op de bazaar, doe actief tijdens de workshops en praat mee met de debatten.
De entree is gratis.
Meiden en vrouwen Voor meiden
Arena De Arena wordt op 15 en 16
en vrouwen zijn er workshops koken,
september gebouwd door Utrechtse
buikdansen en Thai-boksen. Toekijken met
jongeren samen met de Diensten
een kopje thee mag ook! Laat ondertussen je
Desk Utrecht en De Traktor (de
handen beschilderen met henna.
tentenbouwers van de Parade).
Debattent Bezoekers gaan in discussie over de
onderwerpen: ontmoeting, onderwijs, ondernemen en
cultuur in Kanaleneiland. Er zijn speciale debatten voor
jongeren (met opnames voor radio NMO), vrouwen en
Muziek De Marokkaanse Dekka el
ondernemers. Het lunchdebat ‘Lekker in Kanaleneiland’ gaat
Marrakchia band Manar opent en sluit
over elkaar kennen en elkaar leren kennen. Debatgasten zijn
het festival met aanstekende podium- en
o.a. wethouders Marka Spit en Cees van Eijk.
wandeloptredens.

Bazaar Eten, drinken en leuke spullen.
Een bazaar met een Oosters tintje.

Voetbal Er is een voetbaltoernooi en een PannaJongeren Jongeren van het UCK-project
knockout, ook voor meiden. De uitreiking van de prijzen
‘Plankenkoorts’ treden op met dans-, rap- en
aan de winnaars gebeurt door een sterspeler van
zangacts. Da Squad Boys (bekend van talentenjacht
FC Utrecht
ROC) en de Utrechtse rapcrew 207 tonen hun
rap-skills in het Nederlands, Frans en Engels. Een
(Startende) Ondernemers Alle informatie op
taekwando groep geeft een demonstratie.
één plek voor iedereen die een eigen bedrijf heeft
of wil starten. Doe mee aan de businessgame:
Zang Een senioren koor van Huize Transwijk zingt
maak voor jouw droombedrijf een miniHollandse smartlappen. De jongeren van de gospelgroep
ondernemingsplan en win de hoofdprijs!
‘Timoteus U’ geven een swingend optreden.
Dans Danseressen in prachtige Marokkaanse gewaden
van dansschool Radia geven een spectaculaire show met
o.a. de Sloeh-dans, de Regadda-dans en de Gnawa trancedans.
Kinderen Voor kinderen is er van alles te doen, o.a. een
springkussen, schminken, ritjes op echte kamelen en een
kinderboerderij. Ook is er kindertheater: ‘De koningin bezoekt
Kanaleneiland’. De wijk is in rep en roer want het bezoek van
de koningin moet worden voorbereid! Plum en Puddingh gaan aan
de slag met poffertjes, een riddertoernooi en een mooie hofdans.
De kinderen helpen (en eten) mee!

