
FACTSHEET CULTUUR IN ZEIST
Ook voor kunst en cultuur bent u in het groene, gastvrije en 

gezellige Zeist aan het goede adres!

www.cultuurinzeist.nl

Zeist heeft haar culturele basisvoorzieningen zoals 
Bibliotheek (IDEA), Educatie (KunstenHuis), Theater(s) 
(Figi, Beauforthuis, Torenlaan, Poppodium de Peppel, 
Klinker) goed op orde.

CULTURELE BASISVOORZIENINGEN

ZEIST, DEN DOLDER, AUSTERLITZ, HUIS TER HEIDE EN BOSCH EN DUIN

De culturele sector biedt voor elk wat wils, 
voor jong en oud, met (inter)nationale 
artiesten maar ook jonge talenten. 
Daarnaast kent de gemeente een rijk 
verenigingsleven, waar vrijwel alle 
denkbare vormen van (amateur)kunst op 
hoog niveau worden beoefend.

VOOR ELK WAT WILS

Zeist investeert de komende jaren (2018-2021) 
extra in kunst, cultuur, erfgoed en media om het 
leven, wonen, werken en uitgaan in Zeist nog 
aantrekkelijker te maken. Daarom nodigt de 
gemeente met de sector de inwoners en 
ondernemers  uit om ook zelf met nieuwe 
initiatieven te komen.

EXTRA INVESTERINGEN IN CULTUUR

Ruim 70 culturele instellingen telt Zeist. Zij werken 
thematisch samen in de platforms amateurkunst, 
erfgoedpartners, slotgebruikers, podia, beeldende 
kunst, culturele diversiteit, Cultuur Zeist, cultuur in 
Zeist en Media.

PLATFORMS

Jaarlijks terugkerende evenementen laten Zeist bruisen, 
zoals: Het Lentefestival (april), Internationaal Lied Festival 
Zeist (mei), Ashtonia (juni - juli), Dag der Kunsten (juni), 
Zeister Muziekdagen (augustus), openluchtconcerten in 
het Slottuintheater (augustus), Open Monumentendag en 
Historisch weekend (september) en Kunstroute Zeist 
(september en oktober) .

FESTIVALS EN EVENEMENTEN
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Internationaal Amateurfilmfestival (UNICA) in het 
Gemeentelijk (Film-)Theater (Figi) 
Nationale Portretprijs 2019 in Slot Zeist 
Concertseries Ars Musica en Peppel in de 
Broederkerk (EBG)

NIEUW IN 2019

ZEIST, DEN DOLDER, AUSTERLITZ, HUIS TER HEIDE EN BOSCH EN DUIN

Laat je verrassen door het veelzijdige aanbod 
van de podia die Zeist rijk is: Het gemeentelijk 
(film-)theater (Figi), Torenlaantheater, 
Beauforthuis, Klinker, Poppodium de Peppel, 
Slot Zeist, Kunstenhuis De Bilt Zeist, Filmhuis 
Den Dollywood en Cultuurpodium Den Dolder. 
Bezoek ook vooral de Beeldenroute en mooie 
exposities in de culturele vleugel van Slot Zeist. 
De podia zetten zich ook in voor sociaal-
culturele activiteiten en diversiteit.

PODIA EN EXPOSITIES

De  ‘Lustwarande’ met haar historisch erfgoed, 
buitenplaatsen en monumenten biedt tal van 
kansen voor jonge makers, kunstenaars en 
creatieve innovatieve concepten. De komende 
jaren wil de gemeente Zeist met haar 
cultuurbeleid zo ook een (regionale) 
voortrekkersrol nemen in de regio

HISTORISCH ERFGOED

De Uit in Zeist agenda, een culturele agenda, 
festivals, alle verenigingen en kunst- en 
cultuuraanbieders in Zeist staan op 
www.cultuurinzeist.nl. Dus of u nu zoekt naar een 
avondje theater, een festival of een muziekschool in 
de buurt. U vindt het op www.cultuurinzeist.nl. Hét 
startpunt voor alle culturele activiteiten

ALLE ACTIVITEITEN OP 1 PLATFORM

 

 


