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In april 2003 vierde het Werftheater in Utrecht haar 25-

jarig jubileum. In samenwerking met het Utrechts

Nieuwsblad werd een oproep gedaan om in tekst een

ode te brengen aan de stad Utrecht. Er kwamen maar

liefst 152 reacties binnen. Een deskundige jury selec-

teerde 14 liedteksten. De teksten werden vervolgens

door componisten op muziek gezet. Op 3 april 2003

gingen deze nieuwe Utrechtse liedjes in het Werftheater

in premiere. Omdat evenwel ook de andere inzendin-

gen de moeite waard waren om onder de aandacht te

brengen is besloten om van alle ingezonden teksten een

bundel samen te stellen. Op zondag 7 september 2003

konden we daarom in de Utrechtse Stadsschouwburg

tijdens Het Gala van het Utrechtse Lied naast een CD

ook deze nieuwe gedichtenbundel presenteren. Op de

eerste pagina’s zijn de door de jury geselecteerde lied-

teksten opgenomen. Alle teksten hebben een ding

gemeen: de liefde voor de stad Utrecht.  

ODE AAN

UTRECH
T

in tekst en in lied

ISBN 90-9017261-0

IS
BN

 9
0-

90
17

26
1-

0



Gerard van Rooy (1938)

Met zijn etsen figuratief en zwart-wit uit overtuiging wil hij zijn innerlijke wereld gestalte geven.
De prenten ontstaan uit een amorf en nog abstract gevoel, waaraan zich als vanzelf voorwerpen
en beelden hechten. De vaak monumentale beelden wil hij zeker niet als symbolisch duiden.
‘Metafoor’, zoals de dichter de taal gebruikt, is meer de leidraad om zijn prenten ‘te lezen’.
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