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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 Noorder-
haven 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 (11.00-18.30 uur)

De festivalroute voert je langs tien 
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 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: 16.00 - 23.00  
Zaterdag:  10.00 - 23.00  
Zondag:   10.00 - 20.00

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

Route
De gehele route is voorzien van 
bewegwijzering.

Testen voor Toegang
Festival Oeverloos is een Testen 
voor Toegang evenement. Meer 
informatie hierover vind je op de 
achterzijde.

 

Kaartverkoop
Passe-partout alle voorstellingen:
€ 30,00 (kinderen tot 12 jr € 17,50) 

Losse tickets zijn te koop op de 
volgende tijden in Het Koelhuis: 
Vrijdag 17 september:  
18.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 18 september:  
10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Zondag 19 september: 
10.00 - 16.00 uur

Per voorstelling betaal je € 5,00 
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Compagnie Mobil ‘Sulky M1’
 

Sulky M1 heeft een enthousiaste, maar 

onhandige bestuurder. De man is op zoek

naar een vrouw die in zijn autootje past.  

Hij haalt halsbrekende capriolen uit om

indruk te maken op de liefde van zijn 

leven. De liefde overwint alles, maar al zijn

versiertrucs gaan, letterlijk en figuurlijk, in 

rook op. Hilarische, spectaculaire slapstick 

over hartverwarmende romantiek.  

18 | 19 september
duur: 25 minuten

za en zo: 11.00 + 15.00 uur

1A Terras Het Koelhuis  
  Coenensparkstraat 1

Arch8 ‘Murikamification’
 
Of het nou in de tram van Montreal is, in de 
bergen van Afrika, of in de straten van de 
Noorderhaven, de performers van Arch8 
laten je werelds dromen op alledaagse 
plekken. Gebruikmakend van magie en 
geïnspireerd door de surrealistische verhalen 
van Haruki Murkami creëert Arch8 een 
absurdistische performance in Erik Kaiel’s 
unieke stijl. Laat je verrassen in je eigen stad!

18 | 19 september
duur: 35 minuten

za en zo: 11.40 + 15.40 uur

2 BIJ RAAB KARCHER
Contrescarp 2

Pieter Post ‘De Schildpad –  
Niets Doen Is Hard Werken’



Matthias Romir ‘Schwarz’
 
Een depressieve clown op rolschaatsen, die 
worstelt met de valkuilen van bezetenheid. 
Matthias Romir kruipt onder je huid met 
een verhaal over de compromisloze liefde 
voor een getrouwde vrouw. Met jongleren, 
clownerie en maskerspel laat hij de kunst 
van het falen zien. Speels, grotesk, 
ontroerend, maar vooral grappig. 

18 | 19 september
duur: 25 minuten
za en zo: 12.30 + 16.30 uur

3 PARKEERPLAATS VOOR  
 PAKHUIS Lijmerij

Onderwaterproducties  
‘Club Uppercut’
 
We kunnen het niet mooier maken dan het is. 
Geweld is verbonden met de mensheid.  
We kennen grimmige sprookjes, brute bijbel-
verhalen en geweldadige series op Netflix.  
Toch ontkennen mensen de gewelddadige 
kant in zichzelf. Of schamen zich ervoor. 
Niet doen! In Club Uppercut wordt geweld 
gerehabiliteerd. Een absurdistische, soms 
grappige én confronterende voorstelling. 

18 | 19 september
duur: 40 minuten
za en zo: 11.10 + 13.50 uur

5 Uiterwaarden de   
 Hoven Uitkijkpunt

Zangproject Met  
Shaya Van Den Berg
 
Oeverloos werkt samen met het festival 
Brucca in Duitsland. Duitse en Nederlandse 
amateurzangers vormen samen een koor en 
zingen verrassende juweeltjes. Begeleiding 
door Shaya van den Berg en Juul Beerda 
(accordeon) en Fleur Dikken (cello en 
zingende zaag). Dansers dansen onder  
leiding van choreografe Femke Luyckx op 
de muziek van het koor. 

18 | 19 september
duur: 25 minuten
za en zo: 13.05 + 17.15 uur

4 PARKEERGARAGE 
 Lijmerij 2

Masterclass buitentheater 
met Gordon Wilson
 
Nieuwsgierig naar het resultaat als Duitse  
en Nederlandse theaterstudenten en een 
Britse regisseur het veld in trekken?  
Geen theatergordijnen om je achter  
te verstoppen maar een open grasveld.  
De groep kijkt naar het publiek. Teksten 
ontbreken. Nu komt het aan op je 
vertrouwen in anderen en je moed. Wie 
durft te springen? Humor, muziek en theater 
komen samen op deze ontmoetingsplek. 

18 | 19 september
duur: 25 minuten

za en zo: 12.00 + 14.45 uur 

6 Parkje GRoene Tonge  
 De Hoven

 



Knot On Hands 
‘Brace For Impact’

Drie acrobaten zoeken naar de grenzen van 
evenwicht. In hun zoektocht vinden ze 
verschillende nieuwe manieren om vooruit te 
komen en zich door de ruimte te bewegen. 
Met unieke fysieke lichaamstaal verkennen 
ze elkaars (on)mogelijkheden en komen ze 
erachter wat het betekent om al hun gewicht 
in de handen van de ander te leggen. Nadruk 
ligt op de puurheid van de beweging.

18 | 19 september
duur: 25-30 minuten 

za en zo: 14.15 + 17.15 uur

9 Uiterwaarden De   
Hoven Trap Vliegendijk 

Hirondelles ‘Moda Domo’

Op de hiërarchische ladder van modehuis 
Moda Domo heeft iedereen zijn eigen taken 
en ambities. De elegante cheffin, haar ver-
wende zoontje, de macho ontwerper en de 
naïeve stagiaire worstelen met hun eigen 
keurslijf en te hoog gespannen levensver-
wachtingen. Alles dreigt mis te lopen, komt 
dat goed? De haute-couture kleding vliegt 
je om de oren in deze humoristische 
voorstelling met acrobatiek, luchtacrobatiek 
en jongleren.

18 | 19 september
duur: 40 minuten
za en zo: 12.45 + 15.30 uur

7 GRASVELD MULDERS-  
 KAMP DE HOVEN

Pieter Post ‘De Schildpad – 
Niets Doen Is Hard Werken’
 
Pieter Post gaat op zoek naar het belang  
van luiheid en verveling en dit levert een 
voorstelling op vol tegenstrijdigheden. 
Publiek en schildpad maken een epische en 
humoristische reis waarin duidelijk wordt: 
niets doen is hard werken! De bibliotheek 
blijft na afloop van de voorstelling nog een 
half uurtje open zodat je in alle rust de 
collectie boeken kan lezen en bekijken.

18 | 19 september
duur: 30 minuten

za en zo: 13.45 + 16.30 uur

8 ijsselstroom 
 Vliegendijk 16

Zangproject Met  Shaya Van Den Berg



Het is dit weekend goed toeven rondom  
Het Koelhuis en de haven. Er zijn mooie 
kleine semi-akoestische optredens op het 
terras, dansschool Mars Bentum uit Zutphen 
danst op de steiger in de haven cross-overs 
van breakdance, hiphop tot urban.
 

Bezoek vrijdag de openingsavond!
20.00  | Opening Burgemeester Zutphen

    Buiten  

20.15 | Matthias Romir Buiten

20.30  | Arch8 Binnen

21.00  | Hirondelles Buiten

21.15 | DJ Martijn 

EXTRA’s BIJ HET KOELHUIS Eten en drinken

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

Open: vrijdag 16.00 - 23.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 23.00 uur
Zondag: 10.00 - 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 met het festival ‘Brucca’  

in Künstlerstadt Kalbe an der Milde in 

Duitsland. Onder de bezielende leiding 

van Corinna Köbele werd hier van een 

ingeslapen stadje met veel leegstand en 

scepsis een bruisende culturele hotspot 

ontwikkeld. 

Leegstaande panden zijn beschikbaar 

gesteld aan kunstenaars, er is een statige 

boerderij omgebouwd tot Kulturhof voor 

manifestaties en concerten en een oud 

postkantoor werd een hotel in eigen 

beheer. Festival ‘Brucca’ vind dit jaar een 

week na ‘Oeverloos’ plaats (24-26 sept). 

U bent er van harte welkom!

 



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.

Voorkomen COVID-19 
met testen voor toegang
Er wordt alles aan gedaan 
om het voor bezoekers én 
voor de medewerkers aan 
het festival veilig te 
houden. Daarom werken 
we tijdens dit weekend 
met Testen voor Toegang. 
 
Basisregels
•  Alleen toegang met 

coronatoegangsbewijs 
via de CoronaCheck-app

•  Uiteraard alleen welkom 
zonder gezondheids-
klachten

•  1,5 meter afstand 
houden is niet nodig, 
zowel binnen als buiten

•  Binnen in het pand is 
zitten op een vaste 
zitplaats verplicht

•  Buiten op het terras is 
staan toegestaan, een 
vaste zitplaats is niet 
nodig

•  Persoonlijk hygiëne 
blijft belangrijk, er staat 
op verschillende punten 
desinfectiegel

 
 Meer informatie op  
 festival-oeverloos.nl
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