
Wie is die Catharina eigenlĲk?
Hoog Catharijne, de Catharijnesingel, het Catharijne
convent en de Catharinakathedraal zijn naar haar 
vernoemd. Iedere Utrechter zou haar moeten kennen. 

De legende
De moedige Catharina van Alexandrië was geen vrouw
om mee te sollen. Zij leefde rond 300 na Christus en
was bloedmooi en zeer belezen. Keizer Maxentius was
verliefd op haar en vroeg haar ten huwelijk. Op haar
weigering stuurde hij de ene na de andere verschrik
king op haar af. Steeds wist zij te overleven, door trouw
aan zichzelf te blijven. Uiteindelijk lukt het dan toch
om Catharina te onthoofden. Na haar dood stroomde
er melk uit haar borsten, die de stad van de pest
bevrijdde. In 1122 is Catharina als Oosterse heilige
door de Johannieterridders naar Utrecht gebracht. 

Trouw aan zichzelf
In een tijd van ziekte, geweld en interculturele 
conflicten bracht Catharina genezing en vrede. 
Haar naamdag op 25 november is door de VN uit
geroepen tot Internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen. De stad Utrecht staat nu, net als
destijds het Egyptische Catharinagebied, voor 
de uitdaging van diversiteit: het samenleven in 
vrijheid, verbinding en gelijkwaardigheid. 

De Catharina Dansparade volgt 
de route van Catharina 

en de Johannieters.

Catharina Powervrouwen
De wereld heeft vrede nodig. 
En vrede heeft vrouwen nodig. 

Stichting Catharina Nu strijdt voor het empoweren
van meiden, vrouwen en de vrouwelijke kracht in
iedereen. De parade roept op tot liefde, respect en
veiligheid. Wij scharen ons achter Global Goal 5:
Achieve gender equality and empower all women 
and girls! De Catharina Dansparade is een kleurrijke
stoet op weg naar gendergelijkheid. 

Catharina Dansparade
Sluit je aan bij de Catharina Dansparade! Dans een
Spaanse sevillanas, luister naar een JoodsSefardisch
lied of raak in een heerlijke zikrtrance. Loop de hele
parade mee of sluit spontaan aan langs de route. 
Met een kleurrijke, dansende stoet artiesten en
deelnemers trekken we dwars door Utrecht, langs 
het leven van Catharina van Alexandrië en haar
betekenis voor de Utrechter van nu. 

AbsolutelyDrag 
‘Be your fantastic self’
Amy Astoria en Victoria Vyper,
twee ‘sassy yet classy’ drag
queens uit Utrecht, brengen
een spectaculaire lipsync. Anass Habib 

‘Sterke vrouwen vormden
mijn leven’
Zanger van klassieke
Arabische muziek en oud
christelijke repertoire uit het
MiddenOosten.

Lilian Hak 
‘We are all born superstars’
Zanger, songwriter,
componist en producer die
speels en krachtig door pop,
jazz en avantgarde
elektronica reist. 

Sabri Saad El Hamus
‘Alles uit liefde, niets uit angst’
Theater en filmacteur. Hij
begeleidt een zikr, een Soefi
dansritueel voor iedereen en
bedoeld om mee te doen. Yazila 

‘Dans La mystique feminine’
Oriëntaalse danseres met
een moderne, geheel eigen
stijl. Dynamisch, creatief en
mysterieus. 

Denise Jannah
‘Ik zou willen dat vrouwen de
wereld regeerden!’
Zangeres, componiste en
zangpedagoge die zich met
groot gemak beweegt binnen
allerlei stijlen, van soul, gospel
en R&B tot latin, Surinaamse
en wereldmuziek. 

Ezi Mansilla
‘Beleef de Latijns
Amerikaanse folklore’
Argentijnse muzikant die 
met zijn delicate spel de
schoonheid en rauwheid 
van de Argentijnse cultuur
vertolkt. 

Tuna Novata
Femenina

‘Dance your heart out with
our serenades’
Een orkest van enthousiaste
jonge vrouwen die op straat
Spaanse, Portugese en
LatijnsAmerikaanse
volksmuziek maken.

Martina Tobin
‘Samen zingen is een expressie
van liefde, vrijheid en joy’
Dirigent en arrangeur richtte
The Tobin Singing Society op,
een koor van honderd
enthousiaste en energieke
vrouwen uit Utrecht en
omstreken. 

Anarchien van
Heemstra

‘Onderweg kan Alles, dan krijg
je ook wat Anders’
Met theatrale interventies
weet deze kunstenares
mensen te raken en in
beweging te brengen. 

Charlotte van den Reek
‘It’s not about seducing men, it’s
about embracing womanhood’
(Dita von Teese)
Danser, choreograaf en
dansdocent in diverse stijlen,
waaronder burlesque. 

María Robles
‘Voel je vrij om te bewegen en te
stralen’ 
Spaanse danseres, zangeres en
muzikante vol zuidelijke kracht
en schoonheid. Tet Koffeman

‘Op de pleinen van Utrecht eis
ik ruimte op voor vrouwen en
meiden’
Utrechtse zangeres,
liedschrijver, zangcoach en
dichter. Altijd op zoek naar
verbindingen tussen mensen
en plekken, vanuit idealisme
en veranderingszin. 

Nina van der
Zouwen/Marea

‘Let’s grow together’
Choreograaf, dansdocent en
danser die beweging ziet als
manier om te verbinden. Met
Marea traint zij hedendaagse
dansers op hoog niveau. 

Fermin Miranda Cáceres
‘Ik zing voor de kracht van de ziel’
Paraguayaanse ecoingenieur 
en muzikant, gespecialiseerd 
in LatijnsAmerikaanse en 
Spaanse muziek. Sinds 2010 
is hij als partnerincrime
betrokken bij het Catharina
Project.

Jasper ten Houte en
Filip Vácha

‘Dat wordt swingen!’
Straatmuzikanten die vrolijke,
energieke muziek spelen waar
je geweldig op kunt dansen. 

Artiesten
uitgelicht

Karin Elich 
‘Let's dance!’
Danseres, choreograaf,
dansdocent en artistiek leider
van Catharina Nu.



Programma & Route
19:00 uur
Vertrek onder het Bollendak op het Stationsplein
Eindpunt op het plein voor de Catharinakathedraal en het Catharijneconvent

1 Hoog Catharijne, onder het Bollendak op het Stationsplein 
Catharina’s jonge jaren
Artiesten: Tuna Novata Femenina, Nina van der Zouwen met de 
dansers van MAREA. Onderweg: Tuna Novata Femenina.

2 Catharijne Esplanade  Ik ben verliefd op mezelf
Artiesten: Ezi Mansilla, Charlotte van den Reek met haar burlesque
dansers. Onderweg: Tuna Novata Femenina.

3 Achter Clarenburg  Ik ben trouw aan mezelf
Artiesten: Tet Koffeman met blazers Lara Diamand, Elsa van der Linden,
Kiki Landkroon en Desiree Gronouwe. Onderweg: Jasper ten Houte, 
Filip Vácha en Fermin Miranda Cáceres.

4 Plein voor het Utrechts Conservatorium  Ik ben die ik ben
Artiesten: AbsolutelyDrag.

5 Mariaplaats, bij de Pomp  Ik ben de fontein
Artiesten: Tobin Singing Society o.l.v. Martina Tobin. 
Onderweg: Jasper ten Houte, Filip Vácha, Lilian Hak.

6 Domplein, bij het Vrijheidsbeeld  Ik ben vrij
Artiesten: Anass Habib, Fermin Miranda Cáceres, Göksel Yilmaz en Yazila
met haar AlHambra danseressen.Onderweg: Tuna Novata Femenina.

7 Domplein, bij de Zonnebol  Ik ben de kracht
Artiesten: Sabri Saad El Hamus, Fermin Miranda Cáceres.
Onderweg: alle muzikanten spelen samen. 

8 Plein voor het Catharijneconvent  Ik ben de 
verandering die ik wil zien in de wereld
Artiesten: María Robles, Karin Elich

Afsluiting: Met zangeres Denise Jannah en dirigent Martina Tobin 
zingen we allemaal samen het lied van Catharina naar een dicht van 
Anarchien van Heemstra op wijs van het Wilhelmus. 
Zing je mee?  Scan de QR code voor de tekst!
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Team
Artistieke leiding/conceptontwikkeling/dans: Karin Elich

Marketing/fondsenwerving: Jolanda Keurentjes
Tekst: Annemarie van Drecht

Context: Anarchien van Heemstra
Vormgeving: WAT ontwerpers, Leon Hulst

Animatie: Misha Joachimsthal
Aftermovie: Margriet Jansen MJCpro

Fotografie: Gino Kleisen
Productie: De Voorstelling, bureau voor leuke dingen

Geluid: Dave Bode DB Showtechniek 
Advies route: Stefan van Wieringen

EHBO: Carlijn Hofhuizen

Volg ons!
Ontmoet de artiesten, zie hoe artistiek leider Karin Elich het allemaal voor elkaar

bokst en leer meer over ‘onze’ Catharina!

  Catharina Dansparade    Catharina Dansparade    Karin Elich

www.catharina.nu

Contact Catharina Nu
Artistiek leider Karin Elich

karin@catharina.nu
06 24812484

De Catharina Dansparade wordt mede mogelijk gemaakt door:

MET DANK AAN KLÉPIERRE
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