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Stadstheater Zoetermeer,  
Theaterplein 10
Voorstelling Storytellers:  
De Schaduw van Mozart.  
Aanvang: 19.00, 19.30, 20.00,  
20.30 en 21.00 uur

Nationaal Videogame Museum, 
Theaterplein 11 (in de Passage, het 
overdekte deel van het Stadshart)
Uit je diepste Corona emoties.
Aanvang: doorlopend, maar let op:  
het museum sluit om 21.00 uur!

Bibliotheek Forum, Stadhuisplein 1
Zinnenprikkelende verhalen.  
Aanvang: doorlopend tussen  
19.00 – 21.30 uur

Museum De Voorde, Zuidwaarts 2
Sneak peek tentoonstelling ‘Stoer’
Aanvang: doorlopend tussen 19 – 21.30 uur

Franx, Vlamingstraat 1
Optredens ‘Kick ’n Studio’s’ bij Franx 
Aanvang: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 en  
21.00 uur

CKC & partners, Leidsewallen 80
Meet & greet met je favoriete game 
characters. Aanvang: doorlopend tussen 
19.00 – 21.30 uur

Cultuurpodium Boerderij,  
Amerikaweg 145
Blaas of Glory – Heavy Metal Marching Band. 
Tijd: 22.00 – 23.00 (op basis van reservering)

Activiteiten

Wandel het nieuwe  
culturele seizoen in!
De wandeling brengt je langs 6 culturele locaties, waaronder het nieuwe Franx! Je loopt 
op je eigen tempo en bezoekt de locaties in de volgorde die jij wilt. Op iedere locatie is 
een activiteit of voorstelling van +/- 15 minuten. Neem de flyer mee en haal een stempel 
bij de locaties die je bezoekt. Bij 4 stempels of meer, krijg je tegen inlevering van de flyer 
gedurende het hele UITfestival (10 – 19 september):

-  Een gratis drankje bij STAGE kitchen & café, Cultuurpodium Boerderij of CKC & partners 
(aanbod wisselt per aanbieder)

OF
-   1 + 1 gratis toegangskaart bij het Nationaal Videogame Museum of Museum De Voorde 

(bij één volledig betalende bezoeker, het tweede kaartje gratis)

Heb je na de wandeling nog zin in een feestje? De avond wordt afgesloten bij  
Cultuurpodium Boerderij. Heb je nog geen kaartjes gereserveerd? Stuur dan een mail 
naar janine@boerderij.org

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Meer informatie over de wandeling en het programma vind je op 

www.uitfestivalzoetermeer.nl/culturele-wandeling


