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Uitfeest Utrecht, de perfecte locatie voor een eerste date
Culturele matchmakers adviseren bezoekers over de meest geschikte
voorstelling
Het Uitfeest, dé opening van het culturele seizoen op 4 september in Utrecht,
werkt dit jaar samen met online datingsite PARSHIP.nl. PARSHIP zet haar
expertise in matchmaking in voor de culturele sector: zij helpt bezoekers hun
weg te vinden binnen het uitgebreide aanbod op het Uitfeest. Een speciaal
ontwikkelde webtool geeft de bezoeker op basis van een aantal vragen een
programma-advies dat bij hem of haar past. Op 4 september geven culturele
matchmakers ter plekke advies.
95% van de singles op PARSHIP geeft aan interesse te hebben in cultuur, zo blijk uit
onderzoek van de datingsite. Het enorme aanbod van 250 voorstellingen en
optredens van het Uitfeest sluit hier zeer goed bij aan en het Uitfeest is daardoor dé
geschikte locatie voor een eerste date. Tijdens het Uitfeest geven Culturele
Matchmakers bezoekers aan de hand van een aantal vragen een advies over
voorstellingen of optredens die het beste bij hen passen. De test matcht persoonlijke
voorkeuren met het culturele aanbod en is dus voor iedereen leuk om te doen, single
of niet. Deze webtool is ook op het internet beschikbaar:
www.uitfeest.nl/matchmaking
Over PARSHIP
PARSHIP is een online relatiebemiddelingsbureau dat zich richt op singles die op
zoek zijn naar een serieuze relatie. PARSHIP onderscheidt zich van reguliere
datingsites door een matchingsmethode die mensen met elkaar in contact brengt op
basis van een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest. Door het invullen
van de 80 vragen in de PARSHIP-test ontstaat een persoonlijkheidsprofiel. Dit profiel
is de basis waarmee PARSHIP op anonieme wijze personen aan elkaar voorstelt.
Over Uitfeest Utrecht
Het Uitfeest is de jaarlijkse opening van het culturele seizoen in Utrecht. Op 4
september 2011 vindt de 14e editie plaats van dit culturele publieksevenement dat
jaarlijks 50 tot 60‐duizend bezoekers trekt. Meer dan 150 culturele instellingen doen
mee en geven een voorproefje van wat ze het komend seizoen te bieden hebben.
Het Uitfeest profileert zich in 2011 nadrukkelijk als de culturele matchmaker van

Utrecht. Het verbindt Utrechters aan het Utrechtse cultuuraanbod. Het Uitfeest is
onderdeel van Culturele Zondagen.
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