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Nu het einde van dit schooljaar alweer dichterbij komt willen we je graag 

inlichten over seizoen 2019/2020. Zoals inmiddels bekend is zal het UCK in de 

huidige vorm dan niet meer bestaan. Er zijn een aantal nieuwe initiatieven en 

platforms vanuit het UCK ontstaan , waar je voor het nieuwe aanbod terecht kunt. Ze 

stellen zich in deze nieuwsbrief aan je voor! 
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Vanaf schooljaar 2019 / 2020 zal Cultuuronderwijs 

Utrecht (CO‐Utrecht) een groot deel van de 

succesvolle programma’s en 

samenwerkingsverbanden voort gaan zetten. 

De initiatiefnemers zijn Marije van 't Sant en 

Kristel van der Heijden hebben jarenlange 

ervaring met cultuuronderwijs. Met veel 

enthousiasme ondersteunen zij scholen ‐met 

inhoud en visie‐  bij het vormgeven van 

cultuuronderwijs.  CO‐Utrecht biedt de 

vertrouwde programma’s zoals projecten met de 

hele school, voorstellingen en lessenseries.  

Ook voor advies over cultuurplannen, subsidie en 

training ( ICC) is CO‐Utrecht het aanspreekpunt 

voor jullie school. 

CO‐Utrecht werkt samen met Kunstbikken en 

Muziek Voor Ieder Kind. 

Het programma van schooljaar 2019‐2020 vind je 

op  www.co‐utrecht.nl 

Voor vragen over het huidig seizoen en CO‐

Utrecht kun je mailen en bellen naar 

cultuuronderwijs@uck.nl of  030 – 2339909. 
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Laat muziek klinken bij jou op school! 

Wij zijn Sarah en Sara, beiden muziekdocent, coach en adviseur. Wij zijn 

gespecialiseerd in het begeleiden van basisscholen bij de integratie van muziek 

binnen het onderwijs. Dit doen wij door goed te luisteren naar de wensen van de 

school, een passend advies te geven, maar vooral door middel van inspirerende 

muzieklessen en workshops voor zowel kinderen als leerkrachten. 

Dus wil je meer doen met muziek op jouw school? 

Wij denken met je mee. Bel of mail ons gerust! 

Ook voor vragen met betrekking tot Muziek Impuls. 

Muziek Voor Ieder Kind 

Sarah Noorlag en Sara Solinger 

06-30388044 | 06-23777885 | 030-2378058

educatie@muziekvooriederkind.nl

www.muziekvooriederkind.nl 
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Stichting KunstBIKken verzorgt beeldende 

en artist-in-residence programma’s voor het 

primair onderwijs. Het aanbod beeldende 

programma’s bestaat uit lessenreeksen met 

een bepaald thema op het gebied van 

beeldend kunst en audiovisuele media, 

gegeven door vakdocenten/kunstenaars. 

Naast het vaste aanbod bieden we ook 

maatwerk. Het artist-in-residence programma 

is een apart onderdeel van de stichting, zie 

hiervoor de website. 

Heike Wähner 

0630180725 | heike@kunstbikken.nl 

www.kunstbikken.nl 

Meer informatie? 
Heeft u vragen over de onderwerpen uit deze nieuwsbrief of nieuwsgierig naar alle mogelijkheden voor uw 
school? Neem dan contact op met UCK Cultuuronderwijs via: 030-2339909 of cultuuronderwijs@uck.nl 

Copyright © 2019 Utrechts Centrum voor de Kunsten, Alle rechten voorbehouden. 

U ontvangt deze email omdat u een relatie van UCK-Cultuuronderwijs bent. Mocht u deze voortaan niet 

willen ontvangen, klik dan op afmelden. 




