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Een eigenzinnig festival aan de IJsseloevers
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Een kleinschalig buitentheater- 
festival met mooi theater,  
circus, muziek en dans. 
Je wordt tijdens een wandeling 
verrast door juweeltjes van 
voorstellingen. 

De festivalroute voert je 
langs plekken in de Hoven, 
de Noorderhaven en de 
uiterwaarden en naar Het 
Koelhuis: de centrale locatie 
in dit weekend. 
Daar is ook het avondprogramma 
en komen de artiesten bij elkaar. 
 
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 elf 
voorstellingen. Deze liggen een paar 
honderd meter uit elkaar. De route 
gaat over verharde en onverharde 
paden en is in totaal ongeveer vijf 
kilometer lang. De voorstellingen 
zijn op een enkele uitzondering na, 
zaterdag en zondag op hetzelfde 
tijdstip te zien.  

Avondprogramma (20.00-23.00 uur)

Na de voorstellingen strijk je neer
voor een hapje of drankje bij de 
centrale locatie: Het Koelhuis. Elke 
avond is er muziek. Samen maken we 
er zwoele zinderende avonden van!

Welkom bij Festival Oeverloos! startpunt festivalroute

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

Open vrijdag: 11.00 - 23.00 
Zaterdag:  11.00 - 23.00  
Zondag:   11.00 - 20.00

Parkeren
Parkeergarage tussen station en 
Het Koelhuis: Lijmerij 2, Zutphen.

Route
De gehele route is voorzien van 
bewegwijzering.

 

Kaartverkoop
Kaarten voor BOT € 10,00 
Passe-partout alle voorstellingen:
Incl. muziektheater BOT € 35,00 
(kinderen tot 12 jr € 20,00) 
Excl. muziektheater BOT € 27,50 
(kinderen tot 12 jr € 15,00)

Passe-partouthouders krijgen 
rechtstreeks via de mail informatie 
over speciale afhaaltijden tickets.

Losse tickets af te halen op  
de volgende tijden in Het Koelhuis
Vrijdag: 18.00 - 21.00 uur 
Zaterdag: 11.00 - 16.00 uur  
en 19.00 - 21.00 uur
Zondag 11.00 - 16.00 uur

Per voorstelling € 5,00 
en zaterdagavond € 7,50
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Stefan Sing en Cristiana 
Casadio ‘Tangram’

Een spectaculaire combinatie van moderne 

dans en jongleren. Twee echtelieden ver-

diepen zich in elkaars passies en dreigen 

zo langzaam hun private ruimte kwijt te 

raken. Je vergeet in één klap alle saaie 

jongleurs die je ooit zag. 

19 | 20 september
duur: 30 minuten

za en zo: 13.20 + 16.00 uur

2 Terras Het Koelhuis  
 Coenensparkstraat 1

VRIJDAG:  
Johanneke ter Stege 

Ze dompelt je onder en voert je mee 

langs muzikale kunstwerkjes. 

De singer-songwriter en voormalig 

stadsdichter van Deventer laat taal,  

beeld en muziek versmelten. 

18 september
duur: 75 minuten

vr: 21.00 uur

Zaterdag:  
Joris Linssen & Caramba

Caramba staat bekend om de meeslepende 

verhalen, het virtuoze accordeonspel, de 

prachtige meerstemmige samenzang en 

het aanstekelijke enthousiasme. Zien is 

geloven. Hun concerten zijn altijd raak! 

19 september
duur: 75 minuten

za: 21.00 uur

1  Ponton Noorderhaven  
 Coenensparkstraat  

Hendrick-Jan de Stuntman en 
Merel Kamp ‘Springtime’
 
Een over-the-top romantische komedie in 
de traditie van de stomme film. Een man  
en een vrouw hangen aan roestige stalen 
veren. De clichés stapelen zich op tot een 
tragikomisch liefdesverhaal. Van eerste 
ontmoeting tot ‘en ze leefden nog lang  
en gelukkig…’ Een spectaculaire beeldende 
voorstelling met meeslepende muziek en 
zonder tekst. 

19 | 20 september
duur: 30 minuten

za en zo: 15.00 + 18.15 uur

3 BIJ Het koelhuis
achterzijde bij de bult



Muziektheater BOT 
Beter dan Bedrog ‘Try-out’
 
De voorstelling biedt de verbeelding een 
welkome quarantaineplek, in de hoop dat 
verandering ons troost of perspectief biedt. 
Beter dan bedrog is een beeldend visueel
en muzikaal avontuur. BOT heeft een grote 
reputatie met theatrale muziekinstallaties. 

18 | 19 | 20 september
duur: 50 minuten
vr: 20.00 uur za: 15.00 + 20.00 uur 
zo: 13.30 + 17.00 uur

4 Reesinkloods
 Contrescarp 6

Jaap Slagman ‘Broos’
 
‘Jaap had de vorige editie veel succes met 
‘Pop Up’. Dit jaar komt hij met zijn nieuwe 
soloproductie. Een man bezoekt elk jaar 
het graf van zijn beste vriend en overpeinst 
het leven dat hij leidt. Elk jaar besluit hij 
weer zijn leven radicaal om te gooien.  
Een tragikomische voorstelling over 
bravoure en lessen in tevredenheid.

19 | 20 september
duur: 30 minuten
za en zo: 14.15 + 16.45 uur

6 Uiterwaarde ijsseldijk 
 tussen Noorder- en Houthaven

Koorproject o.l.v. 
Shaya van den Berg
 
Oeverloos werkt samen met het festival 
Brucca in Duitsland en wordt mede gefinan-
cierd in het kader van deze samenwerking. 
Duitse en Nederlandse amateurzangers 
vormen een koor. Shaya van den Berg en 
de muzikanten Kobi Arditi; trombone en  
Juul Beerda; accordeon. begeleiden dit koor 
bij het uitvoeren van werken van bijzondere 
Nederlandse en Duitse componisten. 

19 | 20 september
duur: 20 minuten
za en zo: 15.10 + 17.40 uur

5 PARKEERGARAGE 
 LIJMERIJ

Kira & Anders ‘Das 
phantastische Grammophon’
 
Een echte Engelse ceremonie waarbij 
theekopjes, etiquette en het aanleren van 
nieuwe danspasjes een dagelijkse routine 
vormen. Maar langzaam stort dit vertrouwde 
leven in. De grammofoon geeft er de brui 
aan. Naarstig gaat het danspaar op zoek 
naar nieuwe muziek en vindt en-passant de 
meest opwindende dansen uit. Kira-Anders 
combineert een veelheid aan technieken.

19 | 20 september
duur: 25 minuten

za en zo: 12.30 + 15.00 uur 

7 IJsselkade
 



Theater Nimú ‘Just Married’

Een pas getrouwd koppel komt hun 
huwelijksfeest met ons vieren. Ze zijn 
nog het naïeve dolgelukkige paar dat de 
wereld gaat verbeteren. Maar degenen 
onder ons die niet in een levenslange 
romance geloven krijgen volkomen gelijk. 
Fysiek hoogstaand en uiterst vermakelijk!

19 | 20 september
duur: 30 minuten 

za en zo: 13.15 + 16.30 uur

10 Hofje BuurtHUIs    
 De Hoven Mulderskamp

Theater/dansproject o.l.v. 
Irene Fas Fita en Jaap Slagman
 
Rond een grote stalen cirkel die zowel een 
speeltoestel, een hangplek als een tempel 
kan zijn, komen verschillende kleine groepen 
bijeen gedurende de dag. Ze willen niets 
met elkaar te maken hebben maar vormen 
ongemerkt een hechte gemeenschap en 
reflecteren op elkaars leven. Dit project 
wordt gespeeld door Nederlandse 
theaterstudenten, Duitse jongeren en 
inwoners van Zutphen en Kalbe an der Milde.

19 | 20 september
duur: 30 minuten

za en zo: 14.15 + 17.30 uur

11 Uiterwaarden
 zuidzijde spoorbrug

Dirtz ‘Nonna’s don’t cry’ 

Je hoort wel eens dat poppen tot leven 
kunnen komen. Bij Dirtz Théatre zul je  
moeite hebben de spelers eruit te pikken. 
Hun emotionele en gevoelige scènes met 
levensgrote poppen raken je diep. Jolanda 
Löllman kruipt in de ziel van een vrouw die 
continu schakelt tussen haar ouderdom en 
haar jeugd; tussen fantasie en werkelijkheid.

19 | 20 september
duur: 20 minuten
za en zo: 12.30 + 15.50 uur

8 Uiterwaarden de   
 Hoven trap Vliegendijk

Johanneke ter Stege
 
Aan de rand van het festival kun je op 
adem komen in de tuin van monument  
De IJsselstroom. Johanneke ter Stege zal 
hier met het publiek een magie proberen 
te vinden. Af en toe kan een extra muzikant 
als verrassing aansluiten. Ook kun je hier 
wat drinken tijdens het concert.  
Let op: dit zijn kleine intieme voorstellingen 
dus wees er snel bij.

19 | 20 september
duur: 30 minuten

za en zo: 13.20 + 17.00 uur

9 ijsselstroom 
 Vliegendijk 16



Vanaf het eind van de middag is het goed 
toeven in het café en op het terras van het 
Het Koelhuis. 
 

VRIJDAG
Openingsavond is buiten gratis te bezoeken!

20.00  | BOT in de Reesinkloods

20.00 | Pop-up Kira & Anders en Stefan Sing

21.00 | Johanneke ter Stege

 

ZATERDAG
20.00  | BOT in de Reesinkloods

21.00 | Joris Linssen en Caramba

AVONDPROGRAMMA
BIJ HET KOELHUIS

Eten en drinken

Centrale locatie Het Koelhuis, 
Coenensparkstraat 1 in Zutphen,  
pal achter station Zutphen. 

Open: vrijdag 11.00 - 23.00 uur
Zaterdag: 11.00 - 23.00 uur
Zondag: 11.00 - 20.00 uur

Toiletten en consumpties bij ‘IJsselstroom’ 
en buurthuis ‘De Hoven’. 

Naar het festival
 
Trein
Het Koelhuis is pal achter station Zutphen. 

Auto
Parkeergarage tussen station en 
Het Koelhuis: Q-park, Lijmerij 2.

Fiets
Je kunt de festivalroute fietsen.  
Je fiets kan je gratis parkeren bij 
de Parkeergarage tussen station en  
Het Koelhuis: Q-park, Lijmerij 2.

Samenwerking  
Nederland-Duitsland 
Festival Oeverloos ontstond uit een 

samenwerking Nederland-Duitsland. In 

Kalbe an der Milde is begin september 

een week lang intensief gewerkt aan het 

koor- en theater/dansproject. Gevorderde 

amateurs werken met professionals aan 

voorstellingen die ook op het ‘Brucca’ 

festival te zien waren. 

Er zijn drie voorstellingen door derde 

jaars studenten van ArtEZ theater in 

Kalbe ontwikkeld. Zij specialiseerden 

zich een week in buitentheater en zijn 

in Zutphen prominent aanwezig. Info 

hierover bij aankomst bij de ticket-

verkoop. ArtEZ speelt o.a. een mobiele 

theateract in de Zutphense binnenstad.

 



Dit festival is mede mogelijk gemaakt door:

Stichting festival Oeverloos
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Met dank aan alle vrijwilligers 

en iedereen die een speelplek 

ter beschikking heeft gesteld.

Maatregelen tegen COVID-19:  
je eigen kussen mee!
Bij elke voorstelling zie je aanwijzingen om 
afstand te houden van elkaar. Neem als je 
kunt een eigen kussentje of kleed mee om 
op te zitten. Houd rekening met en afstand 
van elkaar. Ook zo verkleinen we weer het 
risico op Corona!
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