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Steller: BPMON 
Titel : Kromhoutkazerne: Festival door studenten 

Betreft: 

UCU History and Heritage Festival 

Wanneer: Zaterdag 9 april 2011, vanaf 12.00 uur. 

Waar: 
University College Utrecht campus, 

Campusplein 1, 3584 ED te Utrecht 

Georganiseerd door: University College Student Association 

Op zaterdag 9 april 2011 opent het University College Utrecht (UCU), het honours college van de Universiteit 
Utrecht, haar poorten voor het grote publiek. De studenten organiseren het festival History and 
Heritage (Geschiedenis en Erfgoed) als ... 

bijdrage aan het 75-ste lustrum van de Universiteit Utrecht. Het thema heeft betrekking op de lange geschiedenis 
van de Kromhoutkazerne: van militaire legerplaats tot campus van het eerste Liberal Arts en Sciences College in 
Nederland. 

Met rondleidingen van ooit in Utrecht gestationeerde militairen, een optreden van het

 Oud-leden Fanfarekorps der Genie, foto-exposities en 
lezingen door historici zal de geschiedenis van het voormalige kazerneterrein tot leven worden gebracht. 

Tegenwoordig functioneert het terrein als campus van het University College, met academische gebouwen en 
woningen voor meer dan 700 studenten, van wie 40% internationaal is. Zij volgen een breed georiënteerde 
bachelor die zij zelf invullen met vakken uit de geestes-, natuur- en sociale wetenschappen. 

Tijden het festival presenteren de studenten, allen lid van de University College Student Association (UCSA), 
elementen uit hun academische en sociale leven op campus. Hieronder vallen een academisch tijdschrift, een 
campuskrant en commissies voor tal van andere activiteiten: politiek, debat, feest, sport, kunst, theater en nog 
veel meer. Deze commissies laten tijdens het festival hun werk zien met dans-, muziek- en theateroptredens, een 
speciale festivalkrant, een commissiemarkt en de verkoop van internationale hapjes en drankjes. 

Het festival wordt om 12.00 uur geopend door prof. dr. Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit 
Utrecht, wijkwethouder Jeroen Kreijkamp en een optreden van het Oud-leden Fanfarekorps der Genie. 
Naast familie en vrienden van de studenten zijn alle inwoners van Utrecht, oud-militairen en andere 

geïnteresseerden van harte uitgenodigd. 

Meer informatie over het programma wordt binnenkort gepubliceerd op www.ucsa.nl. 
De UCSA is bereikbaar op ucu.ucsa@uu.nl en 030-2539885. 
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