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Groenstrook Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Aziëlaan en Hannolaan, Kanaleneiland

13-16 uur

De Dag van het Park is
mede mogelijk gemaakt door

van
het

ZONDAG 3 JUNI 2012

Programma
13.00 uur
Kick-off ARK Parade

Maar liefst tien Utrechtse parken doen
mee met de Dag van het Park. Kom
kijken in een van de parken, laat je verrassen door de natuur in de stad en door
het gevarieerde aanbod aan activiteiten.

14.00 uur

Officiële opening van de vernieuwde
groenstrook door wethouder Mirjam
de Rijk

Doorlopend tussen 13.00 – 16.00 uur

14.30 uur

Muzikale optredens “ARK Parade” door o.a. de Relschoppers,
Forza, Tripl3 Kings, DJ Bouchra, Ily Rikardo. De host is Yassin.

15.30 uur

Prijsuitreiking Kruisbestuiving

16.00 uur

Einde van het programma

www.dagvanhetparkinutrecht.nl
De dag wordt gecoördineerd door Stichting
Via Vinex in opdracht van Natuur- en Milieucommunicatie van de Gemeente Utrecht. De
Dag van het Park in Utrecht is onderdeel van
de landelijke Dag van het Park, een initiatief
van de ANWB.

Route
Route naar Groenstrook AmsterdamRijnkanaal, tussen Aziëlaan en Hannolaan,
Kanaleneiland. Download een fietsroute op
www.fietsersbond.nl

Kruisbestuiving
Kom kijken hoe jongeren vrede aanpakken! Zes groepen
jongeren presenteren hun idee over hoe zij meer mensen
willen informeren over conflicten wereldwijd en hoe je zelf
kunt bijdragen aan wereldvrede. Stem op jouw favoriete idee!
Het winnende team wint een check van 1000 euro om hun
idee uit te voeren!
www.kruisbestuiving.nl
MA-KE neemt je mee in de wondere wereld van de mode!
Zie hoe oude Turkse en Marokkaanse ambachten zoals ‘oya’
en ‘sfifa’ vandaag nog gemaakt worden. Kom kijken hoe de
vrouwen van MA-KE deze technieken toepassen in nieuwe
producten en doe zelf mee!
www.ma-ke.nl
KunstExpress Kanaleneiland-Transwijk
Bekijk de kunst van kinderen uit de wijk.
www.kunstexpress.nl/kanaleneiland-transwijk
Hoe ziet jouw leven vol vrede eruit?
Kunstenares Lies Schermer werkt samen met ArtMat in
opdracht van het project VredeLeven: vrede op een speelse en
zingevende manier beleven. Lies geeft een workshop waarin je
wordt uitgenodigd na te denken over wat hun ideaal beeld van
vrede is. Dit wordt vertaald naar mini levens, VredeLevens.
www.artmat.nl/kunstprojecten
Sport- en spelactiviteiten op en rondom het nieuwe sportveld
en speeltuin.

ontwerp: www.taluut.nl

1 KM Boulevard KidsRUN Kanaleneiland
bij Prins Clausbrug

