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ontwikkeling mogelijk en
eindigt Utrecht met een negatief saldo “Maar als u er
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was snel een unanieme consensus over een second opinion naar de risico’s en een
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Christmas
Utrecht - Taste of Christmas

is een culinaire festival dat
plaats vindt van 12 tot en
met 14 december de Jaarbeurs in Utrecht. Eén van de
ingrediënten: topchefs Peter
Lute, Julius Jaspers, Alain
Caron en Ramon Beuk zijn
dagelijks aanwezig om live
voor de bezoeker te koken.
Taste of Christmas is geopend op vrijdag 12 december en zaterdag 13 december
van 12.00 tot 23.00 uur en
op zondag 14 december van
12.00 tot 22.00 uur. Kaarten:
12,50 aan de kassa, 10 euro
in de online voorverkoop.
Ga naar www.tasteofchristmas.nl.

l gevraagd Rondleiding
door bibliotheek
enbijbel
als
topstuk
arbeursplein Universiteit

Utrecht - In 2012 is de reno-

vragen over de garage dat er een extra
Bron: cu2030.nl, gemeente Utrecht

vatie van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (UBB)
voltooid. Daarmee heeft de
Universiteit Utrecht haar
tweede icoon gecreëerd,
maar nu in de binnenstad,
naast de Universiteitsbibliotheek in de Uithof (Wiel
Arets). Zaterdag 13 december houdt Architectuurcentrum Aorta om 14.00
uur een rondleiding door
de Universiteitsbibliotheek
binnenstad,
gerenoveerd
door Grosfeld Van der Velde
Architecten. Duur: anderhalf uur. Kosten: 9,50 / 8,50
euro. Reserveren noodzakelijk via www.aorta.nu of tel.:
030-2321686.
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Taste of
Christmas

enbijbel als topstuk

boyante levensstijl. Aan de
kunstwerken van Kees van
Dongen zijn wereldwijd
tientallen solotentoonstel-

dag tot en met vrijdag van
8.30 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zie www.excellent-art.nl.
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