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Creatief pand viert tienjarig jubileum  
 
Onder de naam Concordia 10 jaar! viert het kunstverzamelgebouw Concordia haar tweede 
lustrum. Dertig kunstenaarsateliers en creatieve bedrijven geven een kijkje in de keuken. De 
bezoekers kunnen kennismaken met de levendige sfeer van het gebouw en de creatieven 
die er werken. Op uitnodiging tonen veertien gastkunstenaars hun meest recente werk. 
Concordia is gevestigd in een voormalig NS-pand.  
 
Op zondag 19 april opent Sander Mulder, Concordia-ondernemer van het eerste uur, om 10.30 uur 
de feestelijke bijeenkomst. Voor de eerste bezoekers is er heerlijke koffie van een barista en een 
gratis petitfour. In een informele sfeer kan de bezoeker genieten van kunst, fotografie, theater, 
design en ruimtelijk werk. Door het hele pand klinkt muziek in een mix van jazz, soul en funk van 
The Vocal Tones. Buiten is een expositie ingericht van beelden in steen, brons en glas. Culinair 
komt de bezoeker aan zijn trekken met culinaire hapjes van een cateraar. Voor dit tweede lustrum 
is een jubileumvignet ontworpen door Semdesign dat inmiddels op de voorgevel prijkt.  

Zelf doen 
Op de open dag kan actief meegedaan worden aan workshops dans, steen bewerken, 
filosofiegesprekken, een college huidkunst, workshops creatief denken of u gaat op zoek naar ‚de 
clown in uzelf’. Voor de praktische geest draait er een time-lapse filmpje over het plaatsen van een 
keuken en u kunt zelf timmeren aan een kast. In de keukenwerkplaats ziet u het proces in beeld 
‚van boom tot keuken’. Of neem een kledingstuk mee naar het naaiatelier en ga onder deskundige 
begeleiding direct aan de slag achter de machine. Stylisten verkopen hun voorraad TV-kleding 
waar de sterren in gepresenteerd hebben. Schrijvers in de dop kunnen zich aanmelden voor een 
workshop creatief schrijven. Kinderen kunnen meedoen aan theaterimprovisatie. In de namiddag is 
er in de hal een Grandioos Prijzenfestival met kunstzinnige prijzen zoals een gratis fotoshoot, 
olieverfschilderijtjes, houten snijplank, glicees en zelfgebrouwen bier. Om tot rust te komen vertelt 
Juul Rameau over haar poëtisch project ‚101 papavers’. 

Concordiakunstenaar ontwerpt lantaarnconsole voor Utrecht 
Een van de Concordiakunstenaars, beeldhouwer Cissy van der Wel heeft in 2014 een prestigieuze 
prijs gewonnen voor een ontwerp in opdracht van het Utrechts Monumenten Fonds (UMF). Haar 
ontwerp is inmiddels uitgevoerd en dit presenteert zij deze dag voor publiek. In het atelier wordt de 
nieuwe lantaarnconsole voor de stad Utrecht voor het eerst onthuld. Aan de hand van kleimodellen 
en schetsen kunt u zien hoe het werk tot stand is gekomen. De lantaarnconsole, nu nog op de 
beeldhouwbok, zal de volgende dag geplaatst worden aan de Nieuwe Gracht bij de Cameren van 
Maria van Pallaes en de Servaasbrug. Het UMF heeft de opdracht voor het vervaardigen van een 
reliëf ter ere van de Utrechtse weldoenster uit de 17e eeuw, Maria van Pallaes, geïnitieerd. 
 
Geschiedenis  
Concordia is een voormalig NS-gebouw dat tegenwoordig dienst doet als creatief verzamelgebouw 
voor kunstenaars en ondernemers. In de grote hallen zijn moderne ateliers gebouwd. De oude 
kantoorvleugel biedt onderdak aan bedrijven op het gebied van vormgeving, muziek, 
geluidstechniek, decorbouw, webdesign, fotografie, tekst en journalistiek. 

Informatie  
Concordia Creative Industries Building (CCIB) Concordiastraat 68, 3551 EM Utrecht, zijstraat 
Amsterdamsestraatweg en Tweede Daalsedijk. (Bus 3) Er is volop gratis parkeergelegenheid. 
Voor meer informatie: www.concordiastraat68.nl. Het programma: http://www.concordiastraat68.nl/
programma-concordia-10-jaar/ 
Concordia 10 jaar! op zondag 19 april 2015 is mede mogelijk gemaakt door Sophies 
Kunstprojecten, het kfHeinfonds, het Utrechts Monumenten Fonds en de Kattendijke 
Druckerstichting. 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NIET VOOR PUBLICATIE: 
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Els Vegter: 06-14581450.  
Of per mail: info@elsvegter.nl
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