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De HKU Cultuurpas
voor jou!
Lees hier hoe het werkt.

Non-stop
cultuur
De HKU Cultuurpas is een initiatief van HKU
en is tot stand gekomen in samenwerking met
cultureel platform We Are Public
De HKU Cultuurpas geeft jou non-stop,
gratis toegang tot een scherpe selectie kunst en
cultuur in Utrecht en 11 andere Nederlandse steden
Het zijn programma’s in alle disciplines:
beeldende kunst, theater, film, fotografie, muziek.
Buiten de gebaande paden, vooruitstrevend en met
een focus op nieuwe makers
Je gaat vaker. Juist naar dingen die je anders nooit
zou hebben ontdekt. Laat je als maker van morgen
inspireren door de makers van nu
Zo zitten de zalen voller, is er altijd publiek
en dragen we samen bij aan prachtige concerten,
voorstellingen, films en exposities

Makkelijk op pad met je
HKU Cultuurpas

1. Check het programma op
wearepublic.nl/programma
en kies je favoriet

2. Kijk hoe je aan een gratis kaartje
komt. Soms kun je reserveren, soms
haal je een kaartje aan de kassa

3. Neem altijd je pas mee,
laat ‘m aan de kassa scannen en go!

wearepublic.nl/programma

Nog wat
laatste tips…
Jouw profiel
In jouw persoonlijke profiel staat ook een digitale pas,
kan je een eigen agenda samenstellen, je vrienden
uitnodigen en nog veel meer! Log in op wearepublic.nl
Programma’s door HKU studenten
De HKU Curators staan voor jou klaar
om jouw toneelstuk, voorstelling, concert
of interactieve expo op de kaart te zetten.
Zelf een programma aandragen?
Neem dan contact op met onze
HKU Curators via hkucultuurpas@hku.nl.
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Programma’s in heel Nederland
Je HKU Cultuurpas is niet alleen geldig
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in Utrecht. Je kan in 12 steden terecht
voor fantastische programma’s
Meedoen
Heb je vragen of wil je betrokken zijn?
Laat het ons weten. Mail naar info@wearepublic.nl
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HKU Cultuurpas
voor jou
 Non-stop, gratis toegang
tot de beste kunst en cultuur
Alleen voor HKU studenten
 Minimaal 250 programma’s
per maand. 365 dagen per jaar
In alle steden waar We Are Public actief is
Geselecteerd door enthousiaste
Curatoren van We Are Public en HKU
Van theater, dans en muziek tot film,
beeldende kunst en literatuur
E
 xclusieve programma’s
voor en door HKU studenten
J e eigen profiel op onze website
met je persoonlijke agenda

wearepublic.nl

