Recensie • Wert-Bon/Voucher (€0,50 à €0,70) • Sanifair
Redactioneel • Het zijn spannende tijden voor de com
municatiemedewerkers van het Utrechtse Stadhuis.
De teleurstelling over het mislopen van de shortlist voor
het kandidaatschap van Culturele Hoofdstad van Europa
2018 hing nog in de lucht toen zich het volgende volks
feest aandiende. Alhoewel, de voorpret was al gaande
toen Henk Westbroek nog kans maakte om burger
vader te worden, dus van enige koud watervrees kon
geen sprake zijn. Werd in de aanloop van het Bidbook
nog gesteld dat De Vrede van Utrecht 2013 eigenlijk
een opwarmertje voor 2018 was, inmiddels heeft de
stad Utrecht alles op alles gezet om de viering van De
Vrede tot een Belangrijke Gebeurtenis te munten. Uiter
aard bagatelliseren we het historische kader niet, we
plaatsen alleen een kanttekening bij het gebruiken
van allerhande evenementen om gewoon aan keiharde
city-marketing te doen. Nederland bv, maar dan in het
klein. Op de burelen van Utrecht nv maakte de afdeling
marketing al jaren overuren totdat onlangs duidelijk
werd dat burgemeester Aleid Wolfsen geen tweede ter
mijn ambieert – hij houdt de eer aan zichzelf. Een col
lectieve opluchting maakt van de Utrechters weer één
saamhorige bevolking. Things that money can’t buy.

TO TRASH
Sport • Kwik-Rivièra (4-4). Kwik openden met enkele
lange aanvallen én een openingstreffer. Nadien nam
Rivièra echter de bovenhand. Hoewel Rivièra niet echt
beter speelde, bouwde het toch een driepuntenkloof
uit. Het team van Kwik bleef echter voldoende rustig
om uiteindelijk weer langszij te komen.
Wolf Aartsen • #4 (2013)
Ad Hoc • Mini | galerie • Galeriehoudster Julia van der Meer is pas 23 jaar en is hiermee de jongste
galeriehouder van Nederland. Mini | galerie is begin 2011 opgericht met als doel kunst van lokale
en jonge kunstenaars toegankelijk te maken voor een breed publiek. Kunstenaars als Louis Reith,
Jeroen Erosie en Graphic Surgery bevinden zich in haar stal. De galerie is gevestigd in het kleine
hoofdstedelijke appartement waar Julia zelf woont. Een aantal keer per jaar wordt het omgebouwd
tot tijdelijke galerie • www.minigalerie.nl
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Joncquil • Ontwerp: Kommerz • 24-05-2013

Groeten uit India • Michaël van Maanen • Holi festival – Calcutta (2012)
Cover • Joncquil • ‘the infamous bird’ ( that longed to be a whiskybrand all his life) (2012) • Oil & Acrylic on
paper • 35 x 27 cm • Joncquil is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Den Haag • www.joncquil.com
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