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Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein 10
Kom voor een rondleiding voor een heus kijkje 
achter de coulissen, een filmbeleving met 
Filmhuis Cameo, silent-disco en comedy-café. 
Voorstelling Storytellers: De Spiegel.
Let op: het programma start om 10.15 uur.

Nationaal Videogame Museum, Theaterplein 
11 (in de Passage, het overdekte deel van 
het Stadshart)
Haal een pen op om de ontwikkeling van video-
games met ons pocketboek te onderzoeken en 
waag je daarna aan Richie’s Plank Experience 
(VR). Let op: het museum sluit om 21.00 uur.

Bibliotheek Forum, Stadhuisplein 1
Diverse activiteiten voor jong en oud. Meet & 
greet schrijvers Machteld Siegmann en Lucia van 
den Brink, cursusmarkt, BiebFabriek en meer.

Museum De Voorde, Stadhuisplein 22
Sneak peek van de tentoonstelling ‘WILD in de 
stad! Op safari in Zoetermeer’.

Markt
Taptoe Zoetermeer, editie 33.

Kunstgarage Franx, Vlamingstraat 1
Ervaar bij kunstgarage Franx welke 
diverse vormen ‘protest’ kan aannemen: 
van fotografie en schilderkunst tot het 
samen weven van een protestdoek. Dit 
alles onder muzikale begeleiding van 
protestzanger Michel Ebben en onder 
het genot van Cuba Libre cocktails!

CKC & partners, Leidsewallen 80
Workshop (podium) presentatie vol 
humor en dompel je onder in de wereld 
van de kunsten met augmented reality.

Openluchtpodium Nicolaasplein
Zoetermeerse koren en bands 
presenteren zich onder het genot van 
een Italiaanse koffie en vergaap je aan 
‘Kunst uit de Klep’.

Poppodium Boerderij presenteert 
brass raveband Blaaskaak op diverse 
locaties in het centrum.

Diverse optredens langs route
Muziekschool De Brug, Warm Water 
Jeugdtheater, Stichting Piëzo en Thalia.

Activiteiten zaterdag 10 september

Wandel het nieuwe  
culturele seizoen in!
De wandeling brengt je langs zeven culturele locaties. Je loopt op je eigen tempo en 
bezoekt de locaties in de volgorde die jij wilt. Op iedere locatie is een activiteit of voor-
stelling van +/- 15 minuten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Neem de flyer mee 
en haal een stempel bij de locatie die je bezoekt. Bij vijf stempels of meer krijg je tegen 
inlevering* van de flyer:

of   gratis drankje bij STAGE kitchen & café of CKC & partners (aanbod wisselt per aanbieder)
of   5% korting in de makerswinkel van Kunstgarage Franx
of   10% korting in de museumshop van Museum De Voorde
of   20% korting op de entree van het Nationaal Videogame Museum
Inleveren van de stempelkaart kan t/m 30 september 2022

Meer informatie vind je op 

www.uitfestivalzoetermeer.nl/programma


