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Welkom bij Festival Oeverloos!
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 de
Noorderhaven, 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!

startpunt festivalroute

Programmaopbouw

Het Koelhuis

Passe-partouts

Het programma is verdeeld in een
festivalroute en een avondprogramma.

Coenensparkstraat 1 in Zutphen,
pal achter station Zutphen.

Prijs volwassenen: € 17,50
Prijs kinderen tot 12: € 10,00

Festivalroute (12.00-18.00 uur)

Zaterdag:
Zondag: 		

Losse tickets zijn te koop op de
volgende tijden in Het Koelhuis:
Zaterdag 17 september:
11.00 - 15.00 uur
Zondag 18 september:
11.00 - 15.00 uur

De festivalroute voert je langs vijf
voorstellingen. Deze liggen een paar
honderd meter uit elkaar. De route
gaat over verharde en onverharde
paden en is totaal ongeveer drie
kilometer lang. De voorstellingen
zijn zaterdag en zondag op hetzelfde
tijdstip te zien.

11.00 - 24.00
11.00 - 20.00

Parkeren
Parkeergarage tussen station en
Het Koelhuis: Lijmerij 2, Zutphen.
Route
De gehele route is voorzien van
bewegwijzering.

Per voorstelling betaal je € 5,00

Avondprogramma (20.00-24.00 uur)

Zaterdagavond:
The Voodoo Patrol Club € 10,00

Na de voorstellingen strijk je neer voor
een hapje of drankje bij de centrale
locatie: Het Koelhuis. Zaterdag is de
Voodoo Patrol Club met DJ Swoolish
in de kelder. Samen maken we er
een zinderende avond van!
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Voodoo Patrol Club Swoolish

Rein de Kok met MIKMAK

Op Festival Oeverloos kan deze nachtclub niet
ontbreken. Een exclusieve plek voor artiesten,
het is de backstage en daar wil je bij zijn!
Het wordt de perfecte “from schemering to
dawn” rock & roll nachtclub! Een dj-booth
met schedel en vinyl. Exotische, wilde, garage,
taboe, rock&roll en ska muziek. Alles is
mogelijk in deze nachtclub. Kom je ook?
Laat je dan lekker gaan op het ritme van
The Voodoo Patrol Club met DJ Swoolish.
Koop op tijd je ticket en vol=vol!

Rein de Kok liet zich voor MIKMAK inspireren
door een traditionele clownsact. Hoedenmanipulatie, jongleren en balanceren kan
Rein wel. Maar hij wil het allemaal zelf en
tegelijk doen. Dat leidt tot hilarische situaties,
want wat gebeurt er als je niet overal ‘ja’ op
kan zeggen? Rein is een optimist die risico’s
niet schuwt, maar is hij in staat één taak
volledig uit te voeren? MIKMAK is de ideale
combinatie van meerdere kunstvormen.

17 september
nachtclub
za: 20.00 - 24.00 uur

17 | 18 september
duur: 30 minuten
za en zo: 12.15 + 16.15 uur
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Het Glacis
Het glacis

Directie & Co met Life is short.
Buy that dress.
Directie & Co met Life is short. Buy that
dress. Heb jij ook wel eens zo’n moment
van mijn-klerenkast-is-overvol maar-ik-hebNIKS-om-aan-te-trekken? Deze kleurrijke
dans-theatervoorstelling zet je aan om na
te denken over de door de modeindustrie
aangewakkerde koopgekte van goedkope
kleding. De voorstelling gaat over wegwerpkleding, over ikikik! en overconsumptie.
Een verhaal over de hang naar schoonheid,
gezien en verteld door de kleren van
deze wereld.

17 | 18 september
duur: 35 minuten
za en zo: 13.10 + 15.30 uur
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Waterplein
Waterplein

Compagnie Mobil met B.V. Natuur
Het milieu wordt bedreigd, bossen staan
in het brand, het zeewater stijgt.
Maakt u zich geen zorgen, want Aat en
Karel bouwen met hun koddige kraanwagen
een boom versie 2.0. Het is een pijnlijke
slapstick, een onhandige samenwerking
met een dansje tijdens het schaften. Natuur
zonder vieze handen, lekker praktisch en
met weinig kans op uitsterven. Rode Rinus,
de Volkswagen, loopt op gebruikte vetten
en is CO2 neutraal.

17 | 18 september
duur: 40 minuten
za en zo: 13.10 + 15.30 uur
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Museumhaven
Houthaven 14

Teater Asterions Hus
met Romeo en JuliE
Asterions Hus neemt het op tegen Shakespeare en vertelt het grootste liefdesverhaal
ooit. Een ontroerende, snelle en humoristische voorstelling. 24 scenes, 24 omwegen
en 24 vieringen van de liefde.
Met dans en rauwe energie ontvouwt
het verhaal zich. Van een koor van tuiniers,
tot verliefde sumoworstelaars en een teder
ballet in kruiwagens.

17 | 18 september
duur: 50 minuten
za en zo: 14.15 + 16.30 uur
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Ettegerpark
Ettegerpark

Compagnie One Shot
Twee vrienden, twee broers… elk op zoek
naar hun eigen plek. Dat resulteert in plezier
elkaar uit te dagen. Hun enthousiasme en
creativiteit zorgt ervoor dat de uitdaging net
iets uitdagender wordt. The bijl draait rond
en balanceert op het tempo van beat box
en mondharmonica muziek. De vrienden
gaan veel te ver; dit is geen grap meer.
Dit spektakel brengt je terug naar de basis
van het circus. Het glijdt, test de balans,
hakt en valt. Doorspekt met live muziek,
dans en acrobatiek.

17 | 18 september
duur: 40 minuten
za en zo: 14.15 + 16.45 uur

Eten en drinken
Centrale locatie Het Koelhuis,
Coenensparkstraat 1 in Zutphen,
pal achter station Zutphen.
Zaterdag: 11.00 - 24.00 uur
Zondag: 11.00 - 20.00 uur
Toiletten en consumpties bij het Koelhuis.
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Naar het festival

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

Dit festival is mede mogelijk
gemaakt door:

Stichting festival
Oeverloos

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

Dank aan alle vrijwilligers
en iedereen die een speelplek
ter beschikking heeft gesteld.

vormgeving: buroik.nl

Trein
Het Koelhuis is pal achter station Zutphen.

