Cursussen 2020
Historie en
architectuur
van Utrecht

www.gildeutrecht.nl/cursussen

O

ok in 2020 kunt u weer deelnemen aan de
cursussen van Gilde Utrecht. U kunt kiezen uit
het aanbod van drie cursussen over architectuur
en ontwikkeling van de stad en vier cursussen over
de historie van de stad. Alle cursussen hebben
dezelfde opzet: we starten telkens met een presentatie, op een (bijzondere) locatie, waarna een
wandeling volgt die aansluit bij het onderwerp van
de presentatie.

Architectuur en de bebouwde stad
Architectuur en bouwstijlen in Utrecht
(binnenstad)
De cursus wijst u de weg naar de architectuur en de
verschillende bouwstijlen door de eeuwen heen.
Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 april (hofjeswandeling) van 10 – 13 uur. Kosten: € 85.
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Bebouwde stad buiten de singel I (West))
Architectuur en industriële ontwikkeling van nieuwe
woonwijken Lombok, Rivierenwijk, Oog in Al, Zuilen
en Tuinwijk/Tuindorp.
Donderdag 5, 12, 19, 26 maart en 2 april van 10 – 13
uur. Kosten: € 90.
Bebouwde stad buiten de singel II (Oost)
Architectuur en industriële ontwikkeling van nieuwe
woonwijken Wittevrouwen, Hoograven, Wilhelminapark, Ondiep en Abstede.
Donderdag 17, 24 september en 1, 8 en 15 oktober
van 10 – 13 uur. Kosten: € 90.

Historie van de stad
De cursussen LMU(B)K en de cursussen Erfgoed
vindt u nu onder één noemer: Leer Mij Utrecht
Kennen.
Leer Mij Utrecht Kennen 1: Basis
Thema’s die belangrijk zijn om de historie van de
stad goed te begrijpen.
Zaterdag 22 en 29 februari, 7, 21 en 28 maart en
4 april van 10 – 12.30 uur. Kosten: € 100.
Leer Mij Utrecht Kennen 2: Verrijking
Historisch specialisten bieden thema’s aan die de
rijke geschiedenis van Utrecht weerspiegelen.
Vrijdag 21 en 28 februari, 6, 20 en 27 maart van
10 – 12.30 uur. Kosten: € 130.
Leer Mij Utrecht Kennen 3: Verdieping
Er wordt dieper ingegaan op de onderwerpen uit
cursus 1 en 2.
Zaterdag 26 september, 3, 10 en 24 oktober, 7 en
14 november van 10 – 12.30 uur. Kosten: € 100.
Leer Mij Utrecht Kennen 4: De Iconen
De beste historici van de stad presenteren onderwerpen die tot de iconen van de stad worden
gerekend.
Vrijdag 25 september, 2, 9, 23 oktober, 6 en 13
novembervan 10 – 12.30 uur. Kosten € 130.

Gildecafé
Eens per ca. 6 weken organiseert Gilde Utrecht
een lezing over architectuur, historie of een ander
bijzonder onderwerp over Utrecht. Op dinsdag
om 19.30 uur in Café (nieuwe) Dikke Dries, Oudkerkhof 36. Vrije toegang.
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Over Gilde Utrecht
Gilde Utrecht is een vrijwilligersorganisatie waarbij
zo’n 200 mensen zijn aangesloten. Het Gilde geeft
rondleidingen en cursussen, maar doet ook veel
aan taalondersteuning voor nieuwkomers. De Gemeente steunt het Gilde vanwege de maatschappelijke betekenis.
Zie voor ons uitgebreide programma rondleidingen
www.gildeutrecht.nl.
Aanmelden
Voor alle cursussen kunt u informatie krijgen of
zich aanmelden op www.gildeutrecht.nl. Ook kunt
u informatie krijgen bij de balie van Gilde Utrecht.
Mocht de cursus vol zijn, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u bericht als er een plekje
vrij komt.
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Gilde Utrecht
Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
030 – 234 32 52
www.gildeutrecht.nl
post@gildeutrecht.nl
De balie is geopend:
maandag tot en met vrijdag 14 – 16 uur.
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