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RAUM
ALTIJD OPEN
ALTIJD IN BEWEGING



Cultureel stadslab RAUM bestaat twee jaar,
maar veel mensen in de wijk weten niet wat er
bij RAUM allemaal gebeurt. ‘Ik snap dat wel’,
aldus Donica Buisman, directeur van RAUM.
‘Het is ook een eigen zoektocht geweest.
De eerste twee jaar hebben we de ruimte
gekregen en genomen om te experimenteren.’
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‘Toen we in 2016 begonnen, zat de meeste energie op het
‘grensverleggend makersplein’. Het ging over identiteit geven aan
deze plek met kunstenaars, architecten en ontwerpers. Dat is
RAUM geworden. Naast twee gebouwen, het Makershuis en het
Paviljoen, en een grote buitenruimte heeft RAUM de afgelopen
twee jaar een diversiteit aan activiteiten en kunstinstallaties
gerealiseerd. Ik noem het bewust geen kunstwerken, maar
installaties. Kunstwerken geven mij een afstandelijk gevoel,
en dat willen wij juist niet creëren. Ik hou van werken waar mensen
echt in, op of onder kunnen. Dat je het zelf kunt ontdekken,
ervaren en aan mag raken. En dat je er wat van mag vinden.
We hebben van het begin af aan geprobeerd om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Voor ouders met kinderen is dit ook een
fijne plek. Daar letten we ook op, we zitten immers in een wijk
waar veel jonge gezinnen wonen. We zijn geen kinderspeelplaats,
maar vinden het wel leuk als kinderen zich uitgedaagd voelen
om te spelen en hun eigen ontdekkingstocht aangaan.’

Shape the city

‘We hebben de afgelopen twee jaar gekeken wat wel en wat niet
werkt bij ons publiek en onderzocht hoe je een plek kunt creëren
die betekenis heeft. Een plek waar mensen het niet alleen naar hun
zin hebben, maar die ook echt waarde toevoegt. Op een gegeven
moment kwam ‘toekomstig stadsleven’ op als thema. In wat voor
stad willen we leven met z’n allen en hoe? Dat thema past goed bij
deze plek, we zitten hier in Leidsche Rijn natuurlijk in de toekomst
van de stad. We zijn op zoek gegaan naar manieren om dit thema
via een kunst- en cultuurprogramma betekenis te geven. En omdat
we geloven dat de stad pas van iedereen is, als iedereen zich
daarbij betrokken voelt en eraan mee mag werken, betrekken we
met ons programma een diversiteit aan mensen bij de toekomst van
onze stad. Bijvoorbeeld met kunstinstallaties, festivals, gesprekken
en workshops. RAUM is nu niet alleen een ‘grensverleggend
makersplein’, maar ook een ‘cultureel stadslab’, dat samen met
bewoners en bezoekers het toekomstig stadsleven vormgeeft.’
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Pionieren

‘Het is spannend om een nieuwe plek op te bouwen. We zijn geen
museum, geen theater en geen muziekpodium. We zijn een nieuwe
culturele plek. Evenementen, exposities en kunstinstallaties in de
buitenruimte zijn de basis van wat we doen. Het maakt ons niet uit
wat voor kunstsoort het dan is. We vragen vaak aan mensen in
binnen- en buitenland of ze een plek kennen die lijkt op waar wij
mee bezig zijn. Tot nu toe is het antwoord ontkennend. Ze kennen
wel plekken die tijdelijk programma maken in een oud gebouw, ze
kennen wel festivals die over stad en maatschappij gaan en daar
kunst voor inzetten, maar een plek die dat allemaal 24/7 combineert
kennen ze niet. Het klopt natuurlijk ook wel dat we juist hier een
nieuwe culturele plek gaan uitvinden. Waar kun je dat beter doen
dan in pionierswijk Leidsche rijn? En we nemen graag iedereen
mee in wat dit aan het worden is.’

Vind de

gouden

LP-frisbee!

Kia Picanto
vanaf € 12.995
of € 209 p.m.

Berliner Garten

‘Sinds dit jaar organiseren we Berliner Garten, een festival waarbij
we experimenteren met ‘het beste van Berlijn in Leidsche Rijn’.
Wat leuk is aan Berlijn is dat de buitenruimte daar op zo’n manier
wordt ingericht, gebruikt en geprogrammeerd, dat het uitnodigt om
naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. Wij geloven dat dat de
basis is van een leuke stad: dat je elkaar spontaan kunt ontmoeten
en nieuwe mensen leert kennen. De mix van mensen in de stad
ontmoet je eigenlijk alleen in de publieke ruimte. Ik geloof in plekken
waar zoveel mogelijk verschillende mensen zich welkom voelen.
En dat is wat we bij RAUM proberen te doen. Het thema van
de tweede Berliner Garten op zondag 23 juni is street art.
Kunstenaars uit Berlijn en Utrecht gaan samen de muur van de
Stadsbaantunnel in de nieuwe tijdelijke jongerenplek Teenspot
beschilderen. Het wordt de grootste street art muur van Utrecht.’

Zomerprogramma

‘We zijn met een bijzonder zomerprogramma bezig, SummerPlay. We willen kunstwerken uit Engeland, Frankrijk en Amerika
neerzetten, die uitnodigen om te spelen. We proberen op dit
moment een enorm bed, dat eigenlijk een springkussen is, naar
Leidsche Rijn te halen. Maar ook hebben we deze zomer onder
meer een brommerbios, Berliner Garten, de BerlijnLijn met een
zwembad en stadscamping en nog veel meer. Samen met onze
bestaande werken willen we een grote alternatieve speeltuin
creëren. Het gaat allemaal over op speelse manier gebruikmaken
van je stad, vrolijkheid toevoegen.’

Voordeel oplopend tot € 1.250!
Kooijman Utrecht
Meijewetering 39, Utrecht
Tel. 030 – 26 60 044

Wijk en stad

‘We doen ons best om mensen uit wijk én stad te trekken. En dat
lukt. We vinden dat deze plek, vanuit het centrum van de stad
gezien aan het begin van Leidsche Rijn, zich daar ook voor leent.
We organiseren daarom veel verschillende dingen. De buurtborrel is
bijvoorbeeld echt bedoeld voor de buurt, om nieuwe buren te leren
kennen. Maar op Berliner Garten komen mensen uit wijk én stad af.’

BEKENDE ÉN EXCLUSIEVE MERKEN

‘We delen deze plek nu met de ontwerpers van Goede Vrijdag en
wijkrestaurant Venster. Vanaf dit najaar geeft DePlaatsmaker hier
ook ruimte aan theatercollectief Het NUT, Buurtwerkkamer ‘Hart
voor Leidsche Rijn’ en stedelijk adviesbureau Jonge Honden. Ik ben
trots op dit collectief van verschillende soorten partijen, een mix van
cultuur, stedelijke ontwikkeling en sociaal, die het allemaal belangrijk vinden om een steentje bij te dragen aan de toekomst van de
stad. Heel inspirerend. Ik ben tevreden over waar we nu, na twee
jaar, staan. Maar we hebben nog zoveel plannen en idealen. Er zijn
veel dingen waarvan ik denk dat het beter kan. We blijven altijd in
beweging. Dat is ook leuk, daar houden we van.’

ZATERDAG 31 AUGUSTUS EN ZONDAG 1 SEPTEMBER >
BERLIJNLIJN MET O.A. BERLINER GARTEN: STADSCAMPING,
ZWEMBAD EN BIERGARTEN

DONDERDAG 27 JUNI > TALKSHOW DE RUIT #3
WAARHEID, LIVE TALKSHOW MET TEDDY TOPS OVER
WAARHEID EN DE MAAKBAARHEID VAN DE STAD.

ALLE ACTUELE EXPOSITIES EN EVENTSEN MEER INFORMATIE
VIND JE OP: WWW.RAUMUTRECHT.NL/AGENDA.

ZONDAG 21 JULI > RAUM BUURTBORREL #4
EEN MAANDELIJKS TERUGKERENDE BORREL IN
WIJKRESTAURANT VENSTER

RAUM | BERLIJNPLEIN 520 UTRECHT
WWW.RAUMUTRECHT.NL | FACEBOOK: RAUMUTRECHT
INSTAGRAM: RAUMUTRECHT | TWITTER: RAUMUTRECHT

kia-kooijman.nl

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 5,9l/100km, 27,0 - 16,9 km/l, CO2-uitstoot: 86 - 136 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig op voorraadmodellen
van de Kia Picanto en Stonic met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2019 en uiterste registratiedatum van 31-07-2019. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten
tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijzen betreffen vanaftarieven gebaseerd op
een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is geldig t/m 31-07-2019.
Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoeringen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Toekomst

ZONDAG 23 JUNI > BERLINER GARTEN #2
MET LE BAZARRE, BIERGARTEN, BAUSPIELPLATZ,
STREET ART EN KARNAVAL DER KULTUREN
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Kia Stonic
vanaf € 21.995
of € 329 p.m.

POUR VOUS VLEUTERWEIDE
Pour Vous in Centrum Vleuterweide is onlangs vernieuwd. Compagnons
Corinne en Jacqueline: ‘Wij zitten hier alweer 7 jaar en maken gebruik van
de Pour Vous formule, maar willen ons ook heel graag onderscheiden.
Deze formule bestaat uit allemaal zelfstandige ondernemers. Natuurlijk
verkopen we de commerciële merken, maar daarnaast bouwen we ook aan
een exclusief assortiment. Zo hebben we een breed aanbod niche geuren.
En naast huidverzorging van onder meer La Prairie, Chanel en Sisley,
verkopen we ook Pixi, bekend van de Glow Tonic, en hebben we sinds kort
als eerste Pour Vous winkel het Franse merk Filorga, expert op het gebied
van anti-aging cosmetica. We zijn continu op zoek naar nieuwe, exclusieve,
maar toch toegankelijke merken.

Pour Vous Vleuterweide
Burchtplein 11
Centrum Vleuterweide
030-666 12 98
www.parfumerievleuten.nl
facebook: parfumerievleuterweide
instagram: pourvousvleuterweide

Naast geuren, huidverzorging en make-up, verkopen we ook tassen,
accessoires en sieraden. En zomerpanty’s! Heb je nog geen bruine benen,
maar wil je wel dat mooie zomerjurkje aan? Wij verkopen de Luxe 9 Panty
van Wolford! We hebben uiteraard ook zonnebrand: bekende merken, zoals
Shiseido, Rituals, Lancaster en Biotherm, maar ook minder bekende, zoals
het mooie, natuurlijke merk COOLA.’
‘We hebben altijd leuke acties en aanbiedingen. Deze zomer is er bijvoorbeeld een

spaaractie voor Bad Roundies. Je kunt tot eind augustus stempels sparen en bij een volle
spaarkaart heb je voor € 5 zo’n mooi rond badlaken. Je kunt ons volgen op Instagram of
Facebook, maar als je een klantenkaart hebt, houden we je ook via de mail op de hoogte
van nieuwe acties!’
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