Cursussen
2019
Historie en
architectuur
van Utrecht

‘Wat een stad is Utrecht! Zoveel historie, zoveel
nog te zien. Ik ben er jaren langs gefietst, zonder
het te weten.’

G

ilde Utrecht biedt u een fraai pakket cursussen
aan over de rijke geschiedenis van de stad
Utrecht. De zeven cursussen zijn door onze vrijwil
ligers ontwikkeld vanuit een grote betrokkenheid,
kennis en liefde voor de historie en de architectuur
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. En natuurlijk
zorgen we voor goede koffie!
Mocht u een keer verhinderd zijn dan bieden wij
als extra service dat u een vervanger kunt sturen
ofwel dat u de bijeenkomst in het volgend jaar kunt
bijwonen.
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De cursussen kort op een rij.
Erfgoed semester 1
Maart en april 2019.
Op vrijdag van 10 – 12.30 uur.
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Erfgoed semester 2
September en oktober 2019.
Op vrijdag van 10 – 12.30 uur.
Leer mij Utrecht kennen
Maart en april 2019.
Op zaterdag van 10 – 12.30 uur.
Leer mij Utrecht beter kennen
September en oktober 2019.
Op zaterdag van 10 – 12.30 uur.
Architectuur en bouwstijlen in Utrecht
(binnenstad)
April 2019.
Op donderdag of vrijdag van 10 – 13 uur.
Architectuur buiten de singel – west
April en mei 2019.
Op donderdag van 10 – 13 uur.
Architectuur buiten de singel – oost
September en oktober 2019.
Op donderdag van 10 – 13 uur.

Cursussen over de historie van de stad
De vier cursussen die wij aanbieden zijn onaf
hankelijk van elkaar te volgen, in willekeurige
volgorde. Voor de presentaties van de cursussen
Erfgoed hebben wij specialisten aangetrokken. De
cursussen Leer mij Utrecht (beter) kennen worden
gegeven door onze eigen vrijwilligers, die zich in de
onderwerpen hebben gespecialiseerd.
Architectuurcursussen
Deze drie cursussen worden door de eigen
vrijwilligers georganiseerd. Zij hebben kennis van
de architectuur en hebben zich verdiept in de ver
schillende stijlen die ter sprake komen.

Erfgoed semester 1 (geschiedenis)
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Wat
In dit semester komen onderwerpen uit de ge
schiedenis aan bod zoals De vroegste bewoning,
Economie, Geloof en kunst, Gevolgen van de Refor
matie voor het stadsbeeld, Het bestuur, De Water
linies en Utrecht en de Universiteit.
Wanneer
Vrijdag 15, 22, 29 maart, 5, 12, 19 april van
10 – 12.30 uur.
Kosten: € 130

Erfgoed semester 2 (iconen)
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Wat
In dit semester komen iconische onderwerpen aan
bod zoals De Unie van Utrecht, De Dom, Rietveld,
De vrede van Utrecht, De Utrechtse Caravaggisten
en Multiculti Utrecht.
Wanneer
Vrijdag 13, 20, 27 september en 11, 18, 25 oktober
van 10 – 12.30 uur.
Kosten: € 130.

Leer mij Utrecht kennen
Wat
Deze cursus geeft u inzicht in de opbouw en struc
tuur van de stad. We vertellen over de kerken, werf
kelders, bastions en de grachtenhuizen. Waarom
staan ze daar, wat is er gebeurd, wat zijn de ver
halen achter de stenen?
Wanneer
Zaterdag 2, 9, 16, 23 maart en 6, 13 april van
10 – 12.30 uur.
Kosten: € 100.

Leer mij Utrecht beter kennen
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Wat
In deze cursus krijgt u weer andere facetten van
de stad te horen en te zien. We behandelen de
geschiedenis van de Utrechtse paus en Paushuize,
Utrecht en de pelgrimage, Van pest- tot teringlijer,
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Utrecht in de
Tweede Wereldoorlog.
Wanneer
Zaterdag 14, 21, 28 september en 12, 19, 26 oktober
van 10 – 12.30 uur.
Kosten: € 100.

Architectuur en bouwstijlen in Utrecht
(binnenstad)
Wat
De cursus wijst u de weg naar de architectuur en de
verschillende bouwstijlen door de eeuwen heen. De
romaanse en gotische bouwstijlen, de Hollandse
renaissance, de Lodewijkstijlen, de jugendstil en
de moderne architectuur plaatsen we in de bijbe
horende historische context.
Wanneer
Vrijdag 5 april en donderdag 11, 18 en 25 april van
10 – 13 uur.
Kosten: € 85.

Architectuur buiten de singel – west
Wat
De cursus gaat in op de aanleg, architectuur en
socialegeschiedenis van de wijken in Utrecht-west:
Lombok, Rivierenwijk, Oog in Al, Zuilen en Tuinwijk/
Tuindorp.
Wanneer
Donderdag 4, 11, 18, 25 april en 9 mei 2019 van
10 – 13 uur.
Kosten: € 100.

Architectuur buiten de singel – oost
Wat
De cursus gaat in op de aanleg, architectuur en
socialegeschiedenis van de wijken in Utrecht-oost:
Wilhelminapark, Hoograven en Tolsteeg, Ondiep,
Wittevrouwen en Abstede.
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Wanneer
Donderdag 19, 26 september en 3, 10, 17
oktober 2019 van 10 – 13 uur.
Kosten: € 100.

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 Ge
meente steunt het Gilde vanwege de maatschap
pelijke 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
terecht bij de balie van Gilde Utrecht op werkdagen
14 – 16 uur. Mocht de cursus vol zijn, dan wordt u
op de wachtlijst geplaatst en krijgt u bericht als er
een plekje vrijkomt.
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Gilde Utrecht
Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
030 – 234 32 52
www.gildeutrecht.nl
post@gildeutrecht.nl
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 14 – 16 uur
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