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Universiteitsmuseum

Een concert in TivoliVredenburg is
de beste afsluiting van een dagje
Utrecht. De mooiste grachtenstad
van Europa herbergt tientallen
musea en nog veel meer galerieën,
boetiekjes en kunstateliers. We
geven je een handvol museumtips
van de Domstad, waar een concert
een dagje uit wordt.

Spoorwegmuseum

Rietveld Schröderhuis

Al jaren het drukst bezochte museum van Utrecht.
Tweehonderd jaar spoorgeschiedenis rond een
monumentaal station, met tientallen (stoom)
locomotieven en rijtuigen in historische decors,
een nagebouwde werkplaats en remise, en niet
te vergeten de koninklijke wachtkamer.

Rood, blauw, geel, zwart en wit, horizontale en
verticale lijnen. Het Rietveld Schröderhuis is hét
Stijl-icoon van Nederland en sinds 2000 ook monument op de Unesco Werelderfgoedlijst. Bekijk
met eigen ogen hoe Truus Schröder er woonde,
en waar haar kinderen speelden in het strakste en
misschien wel strengste woonhuis van Nederland.

Catharijneconvent
De grootste collectie religieuze kunst van Nederland,
waaronder kostbare monstransen en schilderijen
van Jan van Scorel, Rembrandt, Frans Hals en
Pieter Saenredam. De kleurrijke collectie kazuifels
of priestergewaden is wereldberoemd. Het museum
is gevestigd in een middeleeuws klooster.

Niet alleen een museum met telkens wisselende
exposities, maar ook een state-of-the art gebouw
met een oase van rust als achtertuin. In de
museumtuin de Oude Hortus is elk seizoen iets
anders te zien. Je vindt er exotische bomen en
planten en een café met goede koffie.

Het Gegeven Paard
TivoliVredenburg
Grand café Het Gegeven Paard is open voor
concertbezoekers en passanten. Je kunt er
terecht voor lunch, borrel en een hapje voor
het concert. Op de kaart staan eenvoudige
en smakelijke gerechten, waaronder een
regelmatig wisselende Chef’s Special. En...
bij elke bestelling krijg je iets lekkers, vandaar de naam. Bij de meeste concerten is
Het Gegeven Paard ook na afloop nog open.

Museum Speelklok
Draagbare muziekspelers bestaan al 500 jaar!
Speelklokken waren de enige manier om naar
muziek te luisteren als je geen koning was met een
eigen orkest. Haydn en Mozart schreven er spe
ciaal muziek voor. Je ziet en hoort er ook pianola’s,
orchestrions en draaiorgels (pierementen).

Centraal Museum
Utrechts eigen ‘Rijksmuseum’, met als grote
voordeel dat je er niet een hele dag voor hoeft uit
te trekken. Pronkstukken zijn een spectaculair en
puntgaaf middeleeuws schip, magisch-realistische
schilderijen van o.a. Carel Willink en Pyke Koch en
de stoelen van Gerrit Rietveld.

Nijntje museum
Je vindt Nijntje (of Miffy) van Shanghai tot New
York, maar haar roots liggen in hartje Utrecht.
Nijntje en haar geestelijk vader Dick Bruna kregen
een eigen museum, waar kinderen in twee seconden helemaal opgaan in de wereld van nijntje en
haar vriendjes.

Dom en DOMunder
De 465 treden van de Dom moet je hebben beklommen, al is het maar eens in je leven. Beloning:
een adembenemend en onvergetelijk uitzicht over
de stad, de Utrechtse Heuvelrug en het Groene
Hart. Utrechts jongste attractie gaat precies de
andere kant op. DOMunder is een ondergrondse
reis door 2000 jaar geschiedenis van het
Domplein, beginnend in de Romeinse tijd.
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Trajectum lumen
Beleef Utrecht by Night. Je wandelt in het donker met een routekaart of app, een spoor van
‘lichtdruppels’ in de grond of met een gids langs
lichtkunstwerken en hoogtepunten van historisch
Utrecht. Je kunt de route 365 avonden per jaar
volgen.

Café Het Muzieklokaal
Het Muzieklokaal is het eerste proeflokaal van
Nederland waar klassieke muziek centraal staat.
Op donderdagavond en zondagmiddag zijn er
live optredens. De ultieme kruising tussen kroeg,
koffiecafé en kamermuziekpodium!
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