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Welkom bij de tweede editie van 
Festival Oeverloos! 
Een kleinschalig buitentheater– 
festival met mooie en intieme 
theater-, circus-, muziek- en 
dansvoorstellingen. Je wordt 
tijdens een wandeling verrast door 
8 juweeltjes van voorstellingen in 
het wonderschone stroomgebied 
van de IJssel in Zutphen.  
Je komt op mooie locaties aan de 
IJsselkade, de uiterwaarden en de 
Hoven. Elke festivaldag wordt 
afgesloten met geweldige  
muziekoptredens en een dj.
Geschikt voor alle leeftijden!

Programmaopbouw
Het programma is verdeeld in een 
festivalroute en een avondprogramma.

Festivalroute (12.00-18.30 uur)
De festivalroute voert je langs acht 
voorstellingen. Deze liggen een paar 
honderd meter uit elkaar. De route gaat 
over verharde en onverharde paden en is 
totaal ongeveer vijf kilometer lang.  
De voorstellingen zijn op een enkele 
uitzondering na, zaterdag en zondag op 
hetzelfde tijdstip te zien.  

Avondprogramma (20.00-24.00 uur)
Na de voorstellingen strijk je neer voor 
een hapje of drankje bij de centrale 
locatie: Het Koelhuis. Elke avond zijn er 
bands en/of DJ’s.  
Samen maken we er zwoele  
zinderende avonden van!

Wij wensen je heel veel plezier!

Startpunt 1 festivalroute
Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1 in 
Zutphen, pal achter station Zutphen.

Open vrijdag: 16.00 – 24.00 
Zaterdag: 11.00 - 24.00  
Zondag: 11.00 – 20.00

Je kunt hier:
Vanaf 11.00 uur passe partouts en 
tickets krijgen.
Vanaf 12.00 uur drinken, eten en de 
voorstellingen bij Het Koelhuis  
bekijken.

Parkeren
Kan in de parkeergarage naast Het 
Koelhuis, P+R station Lijmerij, Zutphen

Startpunt 2 festivalroute
De IJsselstroom, Vliegendijk 16 in de 
Hoven (overkant IJssel)

Parkeren
Volg hiervoor de borden Oeverloos

Route
De gehele route is voorzien van  
bewegwijzering.

Kaartverkoop
Passe-partout/dagkaart € 25  
(kinderen t/m 12 jaar € 12,50)
Verkrijgbaar bij Het Koelhuis. Wissel ze 
hier bijtijds in voor een polsbandje. 
Kopen kan (zolang de voorraad strekt): 
vrij vanaf 16.00 en za/zo vanaf 11.00. 
Het passe-partout biedt eenmalig 
toegang tot alle voorstellingen en 
muziekoptredens op die betreffende 
dag. Mis je voorstellingen op zaterdag? 
Dan kun je deze op zondag bekijken. 
 
Losse kaartverkoop
Op zaterdag en zondag overdag zijn er 
losse tickets te koop per voorstelling 
bij Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1 
in Zutphen, pal achter station Zutphen.
Per voorstelling betaal je € 4,00.    
De zaterdagavond kost € 7,50.

Nieuws via Whatsapp groep! 
Over optredens, nieuwtjes van de 
artiesten en andere info. 
App Mark op 06-52653005 en laat je 
toevoegen!

Voor meer informatie: 
www.festival-oeverloos.nl
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 IJSSELKADE
   
Hirondelles: ‘Crêpes de la Bête’

Ooit had deze familie een goed lopend 
restaurant. Nu is er alleen nog een 
mobiele keuken en een paar tafeltjes 
op het terras. De eigenaar is vast-
besloten de goede tijden weer te  
laten herleven maar zou wat meer  
oog kunnen hebben voor het personeel.  
Een show met jongleren, humor,  
(lucht)acrobatiek en een beetje vuur. 

21 | 22 september 
Duur: 35 minuten
za en zo: 12.15 | 15.30

  TERRAS HET KOELHUIS,
COENENSPARKSTRAAT 1 

Shiva Grings: ‘The pigeon chaser’

Een opkomende straatclown met het 
talent om wereldwijd door te breken. 
Met slechts zijn kostuum en een  
plastic tas vol attributen weet hij  
elke toeschouwer in het hart te raken.  
Hij krijgt het voor elkaar dat een ieder 
tot alles bereid is om de droom van 
deze lieve zwerver uit te laten komen. 
Een uiterst komisch samenzijn waarbij 
oprechte liefde overwint en elke kijker 
uit zijn schulp kruipt.

21 | 22 september 
Duur: 35 minuten
za en zo: 13.20 | 17.45

1 2   TERRAS HET KOELHUIS,  
COENENSPARKSTRAAT 1 

Zirkus Morsa: ‘La fin de demain’

In deze voorstelling vertelt Zirkus 
Morsa het verhaal van twee schip- 
breukelingen, gestrand op het eiland 
van hun verbeelding. Ze leren elkaar 
kennen en elkaar te vertrouwen.  
Ze experimenteren en leren overleven 
met schijnbaar waardeloze objecten: 
een houten plank, een kartonnen buis, 
een touw, wat drijfhout. Een poëtische 
voorstelling met excellente circustech-
nieken.

20 | 21 | 22 september 
Duur: 35 minuten
vr: 20.00 | za en zo: 16.20

  DE IJSSELSTROOM,  
VLIEGENDIJK 16 (STARTPUNT 2)

Slagman Producties: ‘Pop Up’

In de voorstelling Pop Up duiken twee 
mannen in een kist en komen op de 
gekste momenten en in comic outfits 
weer tevoorschijn. Zo ontstaat een 
zeer vermakelijke maar ook af en toe 
gemene poppenkast. Op de achter-
grond een decor dat telkens geniaal 
wisselt. Deze mannen sparen elkaar 
niet en juist dat leidt tot herkenbare 
en ook gênante momenten. 
Wel geschikt voor alle leeftijden 
overigens. www.deijsselstroom.nl

21 | 22 september 
Duur: 35 minuten
za en zo: 12.00 | 14.30

3 4



65  HANK, VLIEGENDIJK TER HOOGTE 
VAN DE SCHEURWEIDEWEG

Dansproject o.l.v. Ramona Suresh

In deze samenwerking van Nederlandse 
en Duitse jonge dansers staat 30 jaar 
na de val van de muur het thema 
vluchten centraal. Zittend aan het 
water kan het publiek van verre de 
lange weg van deze groep volgen. Zo 
vindingrijk mogelijk moet deze groep 
uit het zicht van de bewaking blijven. 
Ramona Suresh woont in Bremen en 
speelt zowel in het staatstheater als op 
buitentheaterfestivals.

21 | 22 september 
Duur: 20 minuten
za en zo: 12.50 | 15.20 | 16.45

   ROZENKWEKERIJ ‘DE WILDE’, 
HOVENIERSWEG 12

Koorproject o.l.v. Inga Schneider
 

Inga zingt en begeleidt zangers in het 
door de New York Times onderscheiden 
koor Capella Amsterdam. In Zutphen 
leerden amateurzangers binnen een 
week niet alledaags klassiek repertoire 
dat zij in een theatrale setting uitvo-
eren. Inga stuwt deze groep tot grote 
hoogte op in emotionaliteit en 
samenzang. Begeleiding door twee 
professionele musici. Juul Beerda op 
accordeon en Fleur Dikken op cello.

21 | 22 september 
Duur: 20 minuten
za en zo: 13.20 | 15.50 | 17.15

  SCHOOLPLEIN THEO THIJSSEN-
SCHOOL, MULDERKAMP 162

Neo Fanfare 9 x 13: ‘Les Fauves’

Deze musici spelen allen in gerenom-
meerde orkesten en voeren met dit 
gezelschap hun eigen favorieten in 
een theatrale setting uit. Deze 
productie werd geïnspireerd door de 
film ‘The grand Boedapest’ Hotel van 
Wes Anderson. Een fanfare zoals je 
die nog nooit zag. Speciaal gecom-
poneerde muziek en geregisseerd 
door Leopold Witte. Dit concert voelt 
als een avontuurlijke reis.

21 | 22 september 
Duur: 40 minuten
za en zo: 14.00 | 16.20

  MUSEUM BOER KIP,  
OUDE TOUWBAAN 24-26

Theater o.l.v. Norbert Busschers

Moestuintjes zijn echt de trots van  
hun gebruikers maar er zijn er ook die 
langzaam verworden tot een rommelt-
je waar onder het toeziend oog van 
diverse kabouters alleen nog maar 
geluierd en gedronken wordt. In deze 
voorstelling zitten twee families naast 
elkaar die heel andere ideeën hebben 
over het nuttig maken van hun landje. 
Norbert speelt op buitenfestivals  
door heel Europa en begeleidt  
internationale jeugdprojecten.

21 | 22 september 
Duur: 25 minuten
za en zo: 13.00 | 14.50 | 16.00

7 8



  HANK, VLIEGENDIJK TER HOOGTE 
VAN DE SCHEURWEIDEWEG

Dansproject o.l.v. Ramona Suresh

In deze samenwerking van Nederlandse 
en Duitse jonge dansers staat 30 jaar 
na de val van de muur het thema 
vluchten centraal. Zittend aan het 
water kan het publiek van verre de 
lange weg van deze groep volgen. Zo 
vindingrijk mogelijk moet deze groep 
uit het zicht van de bewaking blijven. 
Als het hen lukt over het water te 
raken, staan ze op het einde onwennig 
oog in oog met de toeschouwers. 
Ramona Suresh woont in Bremen en 
speelt zowel in het staatstheater als op 
buitentheaterfestivals.

21 | 22 september 
Duur: 20 minuten
za/zo: 12.50 | 15.20 | 16.45

9  ZANDHEUVEL ACHTER HET KOEL-
HUIS, COENENSPARKSTRAAT 1

Traber Produktionen: ‘Heinz Baut’

Met slechts een stapel lange staken en 
stukken touw begint Heinz aan het 
bouwen van een toren en zal daarna 
voorlopig de grond niet meer raken. 
Soepel en gedurfd gaat hij tot een 
hoogte die je niet voor mogelijk houdt. 
Altijd in een doodkalm tempo.  
Vanaf het terras is het een tegelijk 
opwindende en rustgevende ervaring. 
Kom vanaf de andere locaties af en toe 
even kijken of het nog goed met hem 
gaat!

21 | 22 september 
Duur: 3 uur
za en zo: tussen 14.00 en 18.00 uur

Samenwerking 
Nederland-Duitsland 
Het festival Oeverloos bevordert de 
artistieke samenwerking tussen 
Nederland en Duitsland en heeft daar 
financiële steun voor gekregen. In 
het stadje Kalbe an der Milde in 
voormalig Oost Duitsland is in een 
intensieve week gewerkt aan een 
drietal projecten. Dat gebeurt onder 
leiding van professionals uit de 
praktijk. Amateurs en jongeren uit 
beide culturen brengen 3 voor-
stellingen die niet gaan onderdoen 
voor de reguliere producties. 
De 30 jarige viering van de val van de 
muur vormt mede een inspiratie.

Vanaf het eind van de middag is het goed toeven op het terras van Het Koelhuis. 
Shiva Grings sluit de dag hier om 17.45 af en je kunt gewoon blijven hangen. 
In Het Koelhuis kun je eten en daarna zijn er elke avond optredens en DJ’s!

(Avond)programma   HET KOELHUIS

VRIJDAG 
(de openingsavond is gratis te bezoeken!)

16.00 | Sunset Café
20.00 |  Officiële opening door Zirkus 

Morsa
21.00 |  De band ‘Cinema’: 

meeslepende filmische 
liedjes met/zonder woorden. 
Piano, viool, cello en verras-
sende samenzang

22.00 | Vuurshow Hirondelles
23.00 |   Nachtconcert van Oleg 

Lysenko (accordeon + koor)
 Feest met DJ!

ZATERDAG 

11.00 |  Het Koelhuis open en diverse 
voorstellingen

20.15 |  pop-up optredens van  
artiesten overdag

21.30 |  De band ‘Zorita’: mix van 
blazers, gitaren, drums en 
meer. Catchy songs met de 
rauwe stem van Carlos Zorita 
Diaz! 

23.00 |   Nachtconcert Oleg Lysenko
 Feest met DJ!
 
 Zorita



Eten en drinken
•  Centrale locatie Het Koelhuis,  

Coenensparkstraat 1 in Zutphen, pal  
achter station Zutphen. Je kunt hier  
Passe partouts en tickets krijgen. 

 Open  
 vrijdag 16.00 – 24.00  
 Zaterdag: 11.00 - 24.00 Zondag: 11.00 – 20.00
•  Consumpties en toiletten bij IJsselstroom  

en Boer Kip

Naar het festival
Met de trein 
Het Koelhuis is pal achter station Zutphen.

Auto  
Parkeren kan in de parkeergarage naast  
Het Koelhuis: Q-Park, Lijmerij 2.

Fiets
Je kunt de festivalroute fietsen. Of je fiets  
gratis parkeren bij de parkeergarage naast  
Het Koelhuis. 

Met dank aan
Het Koelhuis, gemeente Zutphen, IJsselstroom, 
Rozenkwekerij de Wilde, de Theo Thijssenschool,  
Museum Boer Kip, Heijmans, Plegt Bouwgroep,  
De Rabobank, Cultuur Oost en alle vrijwilligers.

Dit festival is mede  
mogelijk gemaakt door:
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