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Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door de ontwikkelaars in de Waalsprong

STRUINEN OP ZONDAG... voor jong en ouder

10.00u

 
 met Edwin Florès; culinaire reisorganisator, wildplukker & 

paddestoelenspecialist. Verzamelen om 10.00u op de waaldijk 

bij Doornikshof / café De Sprok. Deze struintocht door het rivierenland-

schap is gratis 

locatie: Startpunt Doornikshof / café De Sprok, waaldijk 24, Bemmel

 
 met Elvira Visser, voor kids, jeugd en jongeren…  

DE KNETTERGEKKE KINDERROUTE

Zien, voelen, denken, ruiken en doen! Kom mee de natuur in. Er ligt e
en 

route...

Meer info: zie de info bij landgoed Doornik in dit boekje (kids gratis)

 
 met Louis Dolmans over De Doornikse Natuurakkers: 

Start vanaf landgoed De Doornik om 12.30u / 14.30u
 / 16.30u

 

Meer info: zie de informatie bij landgoed Doornik (kids gratis)

De vijfde editie van Festival De Oversteek staat voor de deur, een heuglijk 
feit! Begin 2009 was het hoog tijd om fraaie locaties en aansprekende 
‘groene plekken’ tussen alle Vinex in de Waalsprong te ontdekken. 
Dit wilden we combineren met kwalitatief hoogstaande optredens. De 
fenomenen ‘Festival’ en ‘Cultuur’ waren vijf jaar geleden een schaars 
goed aan de andere zijde van de Waal, dus hoog tijd voor ‘iets nieuws’.

De afgelopen edities is De Oversteek geleidelijk in omvang gegroeid. De Waal en 
het rivierenlandschap van Park Lingezegen en De Gelderse Poort werden steeds 
meer opgezocht en het festival heeft zich verder verbreed met natuurgerelateerde 
activiteiten, met dans en theater en met een passend programma voor jeugd en 
jongeren. De programmering is zeker ook verdiept. Speciaal voor de Oversteek 
ontwikkelen bevlogen makers kwalitatieve dans en theatervoorstellingen op 
locatie. Deze lijn willen we – gevoed door dans en theaterfestival Theatraal AM 
Waal, dat sinds 2 jaar jaarlijks in de Nijmeegse Benedenstad plaatsvindt – verder 
uitbouwen en ontwikkelen.

Vrees niet! Festival De Oversteek houdt vast aan haar roots, aan haar DNA, dat 
ongeveer luidt; ‘aansprekende voorstellingen en concerten in intieme setting op 
fraaie locaties’. Ook verhuizen we (toch) niet naar de zomer, maar blijven we fijn 
halverwege september zitten. Een maand die zich uitstekend leent de polder in 
te trekken en onderweg cultuur op te snuiven, te genieten van wat het land aan 
oogst heeft gebracht, op onverwachte plekken te belanden, mensen te treffen en 
verrast te worden.

Bas Broeder, aanjager
 

Festival
de Oversteek 2013

De Oversteek, editie 2013

Op zaterdag speelt het programma van Festival De Oversteek zich op twee 
locaties af: op Landgoed Doornik dans, theater en muziek en bij De Historische 
Tuin dans, theater en film onder de blote hemel. 

De zondag speelt zich af op bijna 20 locaties, er is een uitgebreid `cultureel 
verantwoord` kinderprogram, er kan gestruind worden, geplukt uit de natuur voor 
jams, gelei´s of diner en er is vooral veel, heel veel muziek.   

Toegang voor het program op zaterdag bedraagt euro 12,50 en voor de zondag 
euro 10,-. U kunt een toegangsbewijs voor beide dagen aanschaffen voor euro 
17,50.
Er is geen voorverkoop, reserveren voor de zaterdag is wel mogelijk via 
festivaloversteek@gmail.com. Vermeld naam, aantal tickets & locatie.

Specifiek voor de kinders….even op een rijtje voor u …wat is er zondag 

voor hen te beleven.

Naast dat alle concerten en optredens ook voor jeugd en jongeren < 15 

jaar toegankelijk zijn,  is er ook een specifiek kinderprogram 

Δ   Vanaf 13.00u doorlopend atelier XieXie, Hof Van Holland, waaldijk, 

knutselen met natuurlijke en overvloedige materialen (doorlopend)

Δ  Op pad met….. Elvira Visser… DE KNETTERGEKKE KINDERROUTE – meer 

info zie onder Landgoed Doornik (doorlopend)

Δ   Kids en jeugdtheater; KoningKeizerAdmiraal – zie onder info bij De 

Historische Tuin, Lent (voorstelling om 13.30u & 14.30u) 

DE JEUGD OP DE OVERSTEEK 
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HET PROGRAMMA
ZATERDAG 21 SEPTEMBER

diversion world dance

zaterdag 16.oou 
Opening & prOeVerij Op lanDgOeD DOOrnik 
Festival de oversteek begint op zaterdagnamiddag als de 4 in de klok zit (bor-
reltijd!). Proeverij met streekproducten; bier, wijn, kaas, worst & en natuur-
lijk met de op landgoed Doornik koud gerookte zalm en brood van de Door-
nikse akkers. Kom een drankje drinken en een hapje proeven, bluesman Big Bo 
zorgt voor de muzikale omlijsting. De opening is gratis toegankelijk. 

Big Bo speelt zijn blues als een one-man-band. Met zijn ongepolijste, maar soul-
volle stem begeleidt hij zichzelf op acoustische 6 & 12 string gitaar, steel en wood 
dobro, mondharmonica en footstomp. Hij brengt talloze klassiekers en eigen werk 
ten gehore waarbij krachtige, onversneden Delta-Blues de boventoon voert.

Zaterdag 20.00u
LANDGOED DOORNIK DOOrnik 1a, Bemmel

In de theaterschuur en rondom de buitenplaats voorstellingen en optredens. Het 
publiek gaat in twee groepen beurtelings naar de 2 dansvoorstellingen die buiten 
‘in het groen’ plaatsvinden. Gezamenlijk wordt er afgesloten in de theaterschuur 
met een theatervoorstelling en muziek.

Kaartjes a euro 12,50 ter plekke verkrijgbaar. Geen voorverkoop, reserveren voor 
de zaterdag is wel mogelijk via festivaloversteek@gmail.com o.v.v. uw naam, aan-
tal tickets, locatie. 

Δ 20.30u / 21.30u

DanS met imprO Vi
Speciaal voor de Oversteek gemaakt….over de dijk, in het groen, aan de kolk, 
achter landgoed Doornik. 
Dans is expressie, beweging laten spreken, raken en geraakt worden. Vanuit deze 
intentie maakt impro vi voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Hierbij werkt impro vi samen met een vaste kern dansers en choreografen, aan-
gevuld met gastdansers en dansers uit eigen opleiding. 

Δ 20.30u / 21.30u

DiVerSiOn WOrlD DanCe – taBiBitO 
Podium: Amfitheater annex openluchtklaslokaal Doornikse natuurakkers.
In de voorstelling Tabibito (Japans voor reiziger) nemen twee dansers het publiek 
mee in het verhaal van de mens als wandelaar. Het zijn van een mens manifes-
teert zich tussen de polen van komen en gaan, vertrek en aankomst. Wij zijn 
altijd op reis: naar een ander land, een andere stad, naar het volgende station in 
ons leven, naar ons zelf. Wegen en mensen kruisen elkaar incidenteel tijdens de 
zoektocht naar hun uiteindelijke bestemming. Op weg naar een onbekend doel 
willen wij, de dansers, een stukje van ons verhaal, onze tijd en een gedeelte van 
onze weg met u delen.
Choreographie & Tekst: Nadine Cordowinus
Dans: Ingeborg van Weissenbruch, Nadine Cordowinus, 

Δ 22.15u 

Danielle SChel – OnDerWeg (in De theaterSChuur)
Danielle Schel. Ze is al de nieuwe Sara Kroos genoemd. In vijfentwintig minuten 
brengt ze ontroering, een schaterlach, tederheid en een flinke dosis onverschrok-

improVI

landgoed de doornik

NIEUW….BlijF Slapen in De pOlDer….10 plekken voor een tent  te verge-

ven sla uw tent op in het groen en wordt wakker met de geur van vers 

gebakken brood! ‘Primitief’ kamperen op De Doornik is dit hele weekend 

voor een alert en select gezelschap mogelijk. Geen hoogwater of bouw-

werkzaamheden, middenin het groen, tussen de rondscharrellende fa-

zanten….Vanaf vrijdagmiddag kunt u uw tentje opzetten, zie de website 

voor meer info, de eerste 10 reacties…..BINGO!

KAMPEREN AAN DE WAAL
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ken schaamteloosheid. De onvoorspelbaarheid van het verloop van de voorstel-
ling maakt het spannend. Ze is onverwacht grappig, kan ontroeren met een plot-
selinge sfeerverandering, is schaamteloos absurdistisch en brengt een moraal 
zonder het belerende vingertje. Danielle schotelt haar publiek een kleine ruwe 
diamant voor. Ze neemt het publiek met flink veel humor mee in haar achtbaan 
van gevoelens en tegenstrijdigheden. 

Δ 23.00u 

l’Chaim.
Het programma op de zaterdag wordt in de theaterschuur afgesloten door de 
band: L’Chaim. 
L’Chaim maakt muziek die leunt op Oost-Europese tradities. De groep bestaat uit 
acht musici uit Nederland, Spanje en Italië. Met hun achtergronden in de klez-
mer, Balkan, pop, jazz, Iraanse en Spaanse muziek maken ze een verfrissende 
en dansbare mix. Er wordt in vijf talen gezongen en de nummers variëren van 
opzwepende polka tot melancholische treurliederen. Met hun energieke liveshow 
is de band ervaringsdeskundige op het gebied van feestjes bouwen. Een waardige 
afsluiter van de avond hadden wij ons zo bedacht…..

Zaterdag 20.00u 
HISTORIScHE TUIN griFtDijk nOOrD 11, lent 
Kaartjes a euro 12,50 ter plekke verkrijgbaar. Geen voorverkoop, reserveren voor 
de zaterdag is wel mogelijk via festivaloversteek@gmail.com o.v.v. uw naam, 
aantal tickets, locatie. 

Δ 20.15u – 20.45u 

hanneke De jOng
Hanneke profileert zich als singer-songwriter, theatermaker en performer. Haar  
werkzaamheden vloeien in elkaar over. Vanuit een sterk associatieve en intuï-
tieve basis combineert ze tekst, beeld en muziek in nieuwe vormen die niet in 
woorden te vangen zijn. Met haar kraakheldere, eerlijke stemgeluid bevangt zij 
de onbevattelijke zaken van het leven in haar songs. Naast haar muziek weet zij 
ook haar achtergrond in de beeldende- en toneelkunst in te zetten. Op Festival 
de Oversteek presenteert Hanneke een stuk over het verlangen om iets echt af 
te maken, te voltooien, en een kritiek op de schepping die ons met alleen maar 
onaffe zaken heeft achter gelaten.

Δ 20.45u – 21.30u

minDpark & uniteD-C Spelen trippp
De dansers van United-C en hun vaste band Mindpark bundelen muziek, dans en 
beeld op een eigenwijze manier samen. Eerder verzorgden ze tesaam de opening 
van de Nijmeegse Kunstnacht en maakten een tour langs verschillende poppodia. 

Δ Aanvang Film in de Openlucht, onder de sterren, tussen de fruitbomen…21.30u 

the artiSt
Wanneer in Hollywood de talkies arriveren lacht flamboyante ster George Valentin 
hartelijk en doet koppig zwijgend voort. Zijn onvermijdelijke neergang valt samen 
met de Beurskrach van 1929. Tegelijkertijd is de ster van kekke actrice Peppy 
Miller, door charmeur Valentin aan haar eerste rolletje geholpen, snel rijzende. 
Dujardin excelleert in ieder register en oogstte in Cannes de acteurs-Palm. De mu-
ziek van Ludovic Bource zet in dit tijdloze filmjuweel de klinkende punt op de i.

Vanaf 23.00u….aanvang L’chaim; opzwepende klezmer, balkan, pop, jazz…..
Na afloop van het programma in de Historische Tuin wordt u van harte uitgeno-
digd voor het optreden van de band L’Chaim in de theaterschuur op Landgoed 
Doornik. Aanvang 23.00u. Uw passepartout geeft u - uiteraard gratis - toegang. 
Tot ver na middernacht hopen we er een mooi feestje te bouwen… 

danielle schel

l’chaim

hanneke de jong mindpark

hanneke de jong trippp

de historische tuin6 7



HET PROGRAMMA
ZONDAG 22 SEPTEMBER

l’chaim edwin florès

andré manuel

langs de dijk tussen haalderen, Bemmel, lent, nijmegen noord, Oosterhout en 
Slijk ewijk.  

Passepartous voor de zondag zijn op de locaties verkrijgbaar a euro 10,-. Jeugd 
en jongeren tot 16 jaar overal gratis toegang.

Δ 10.00u

Struinen met Edwin Florès; culinaire reisorganisator,  
wildplukker & paddestoelenspecialist. 
Verzamelen op de waaldijk bij Doornikshof / café De Sprok (waaldijk 
24, Bemmel).Deze struintocht door het rivierenlandschap is gratis 

We gaan wildplukken. Florès heeft een reputatie als kenner van alles wat wild 
groeit en eetbaar is. Zo is hij de auteur van Het Grote Wildplukboek, de zomer-
hit van 2013. Topkok Jonnie Boer geeft in het boek recepten bij de planten en 
paddenstoelen die Florès minutieus beschreven en gefotografeerd heeft. Afijn; 
vandaag dus met hem de polder in en gaan we mogelijk anders kijken naar her-
derstasje, melde, zevenblad, brandnetels en bereklauw….      

LANDGOED DOORNIK DOOrnik 1a, Bemmel

Δ 12.00u 

kOFFieCOnCert met anDré manuel, lanDgOeD DOOrnik. 
André Manuel brengt geëngageerd cabaret. Hij vraagt zich af hoe het komt dat 
mensen tot de gruwelijkheden in staat zijn waarover we dagelijks horen. Met 
minstens zoveel passie en overgave als in zijn theaterprogramma’s is André zin-
gezang-schrijver. Hij speelt in bands als Krang, Fratsen en De Ketterse Fanfare. 
De muziek is overduidelijk onvervalst van Manuel. Solo op de oversteek. Laat de 
liedjes puur voor zich spreken.

Δ Na 13.00u 

Start prOgramma Op meerDere lOCatieS. Van OOSt naar WeSt……

ATELIER HERMAN PLöNES BuitenpOlDer 2, haalDeren  

Δ 13.00u & 15.00u 

DyzaCk
Er zijn er die beweren dat Erik Hofland, alias dyzack, alias Haags gitaarmirakel, in-
eens terug is van weggeweest. Niets is minder waar. Na indrukwekkende optredens 
in het buitenland, lovende recensies van drie studioalbums en het winnen van de 
Zilveren Harp was het even tijd voor iets anders. Van 2005 tot 2011 componeerde 
hij muziek voor theater, onder meer met theatergroep Vis a Vis.  

Δ 14.00u & 16.00u

mark lOtterman 
Mark is een singer-songwriter uit Rotterdam. Zijn liedjes staan bekend om rauw-
heid en verhalende teksten; zijn optredens om de improvisatie en variatie. Marks 
verhalen zijn banaal, ontroerend, komisch en triest. Mark tourde eerder door Ca-
nada, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Ook stond hij al eens bij 
De Wereld Draait Door en dit jaar tourt hij met de Popronde door heel Nederland. 

dyzack

atelier herman plönes8 9
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De concerten bij atelier Plönes vinden in samenwerking met Mudboot Sessions 
plaats, organisator van intieme huiskamerconcerten in Bemmel, zie www.mud-
bootsessions.nl.
Check hun site voor concerten die zij organiseren of kom de 22e langs en laat je 
gegevens achter. 

LANDGOED DOORNIK DOOrnik 1a, Bemmel

Δ 13.30u & 16.00u 

COntra COntra 
Vier oudere jongemannen met een punk verleden, maar de vragen zijn gebleven...
Niet langer in hoge pieken en diepe dalen, maar in het leven van alledag: daar 
waar de twijfel de bewondering ontmoet. Voor ons is elke repetitie een oefening 
in het zoeken en elk lied het feest van de volgende route. Waarbij pop, rock, 
punk en jazz de vier windstreken vormen en De Kift, Stuurbaard Bakkebaard, 
Nick Cave en Karate goede wegbereiders zijn gebleken. Wij wonen in Amsterdam, 
Den Bosch, Nijmegen & Antwerpen en zingen in het Nederlands......over de kleine 
dingen in het leven, als een oefening in de kadans-balans.

Δ 15.00u 

Set 2 Van anDré manuel (zie OpeningSCOnCert Om 12.00u)

Δ 17.30u 

zinkzanD - 3e zWerFSet

Δ doorlopend

krauD Fun Ding
Wat is kunst waard? Deze vraag is steeds belangrijker in een tijd waarin subsidies 
verdwijnen en kunstenaars ondernemers worden. Dit inspireerde Katja Heitmann 
tot Kraud-Fun-Ding, een voorstelling waarin jij bepaalt wat er gebeurt! Het publiek 
móét bijdragen, voordat de ‘grote truc’ gedaan wordt. Zolang het geld blijft komen 
gaat de voorstelling door. Crowdfunding in reallife! 
Dans/concept/choreografie: Katja Heitmann  Website: www.katjaheitmann.com 

Δ 12.00u, 13.30u, 14.30u

Op pad met... Elvira Visser, voor kids, jeugd en jongeren… 
DE KNETTERGEKKE KINDERROUTE
Locaties: Landgoed Doornik, Doornikshof en kas bij Zijdewinde.

Zien, voelen, denken, ruiken en doen. Kom mee de natuur in! Op vier locaties 
rondom landgoed Doornik liggen spannende opdrachten voor jullie klaar. Bezoek 
eens het insectenhotel, bouw mee aan een wensboom of los de puzzel het snelst 
op. Ontdek de route met je eigen gezin of sluit aan bij met de gezamenlijke 
wandeling vanaf Landgoed Doornik. Wie gaat er mee? 

Δ 12.30u, 14.30u, 16.30u 

Op pad met... Louis Dolmans over De Doornikse Natuurakkers
Locatie: Start vanaf De Doornik om 12.30u / 14.30u / 16.30u 

 Natuurbeheer door particulieren, die de bezieling hebben om van  
 hun omgeving iets moois te maken, dat brengt Stg. Doornikse Na-
tuurakkers in de praktijk! Mensen die de passie hebben om natuur te ontwik-
kelen. Dit doen zij onder andere door oude ‘vergeten’ graanrassen te telen bin-
nen Park Lingezegen. Met ruimte op de akkers voor vogels, vlinders en kruiden die 
gebaat zijn bij extensief beheer. Dit jaar komt van de 30 hectare graan die ‘Doornikse 
Natuurakkers’ beheert, het eerste ‘Broodje Doornik’ op de markt. Louis Dolmans kan 
er prachtig en bevlogen over verhalen, haak aan en maak een rondje over de akkers.

mark lotterman

contra contra

zinkzand

kraud fun ding10 11



DOORNIKSHOF WaalDijk 24, Bemmel

Δ 13.00u & 15.30u 

QuatrO VentOS 
Quatro Ventos is de stem van Emanuel Pessanha en de muzikale begeleiding van 
zijn musici, afkomstig uit verschillende hoeken en culturen. Zij nodigen u pas-
sievol uit voor een unieke, muzikale reis, fluctuerend op elementen van de Portu-
gese populaire muziek, op de golven van jazz en world-music, maar uiteindelijk 
uitmondend in de Portugese blues; de Fado.

ZIJDEWINDE WaalDijk 28, Bemmel

Δ 13.30u & 15.00u 

la trÈS illuStre COmpagnie Du Chat nOir 
Vijf jaar geleden besloten drie bevriende muzikanten dat het ook anders kon. 
Ze zegden de rockmuziek die ze jarenlang hadden gemaakt vaarwel en stortten 
zich vol overgave op het Franse chanson. 

IN DE KAS AcHTER DE ZIJDEWINDE WaalDijk 28, Bemmel

Op de Oversteek wordt de foto expositie ‘Kijk! Mijn Familie’ geopend, in het 
kader van de Nationale fotoweek Tien dagen lang staat heel Nederland in het 
teken van fotografie. Anoek Bleumer en Kitty van den Akker exposeren werk 
dat zij gemaakt hebben in het kader van de Fotoweek. Hun expositie is gratis 
toegankelijk.

Δ Doorlopend vanaf 13.00u 

“Ver Weg en tOCh DiChtBij”, anOek Bleumer
Anoek Bleumer fotografeerde families die een familielid in het buitenland heb-
ben wonen. Via de webcam kon deze er toch ‘live’ bij zijn en was de familie 
compleet voor dit moderne familieportret.  

Δ Doorlopend vanaf 13.00u 

“in De Vinex” DOOr kitty Van Den akker.
Voor deze expositie heeft zij de Vinexwijk op haar eigen verstilde manier in 
beeld gebracht. Daarnaast wil ze de Vinex een gezicht geven, en daarvoor maak-
te zij familieportretten in de wijk, welke ook geëxposeerd zullen worden.
www.kittyvandenakker.viewbook.com

DE ScHUUR VAN JAN HUPKES Van BOetzelaerStraat 11, OOSterhOut

Δ 14.00u & 16.00u 

BiSmuth 
Bismuth is de tweemansformatie van experimenteel instrumentenbouwer Yuri 
Landman en multi-instrumentalist Arnold van de Velde. Een verzameling zelfge-
bouwde instrumenten gemaakt uit hout, staal, snaren, motoren en electronica. 
De bonte collectie instrumenten leidt tot een ritmische samensmelting van 
experimentele noise rock, dance en gamelan.

schuur van hupkes

quatro ventos

bismuth

la très illustre compagnie du chat noir
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cAFE WAALZIcHT OOSterhOutSeDijk 21, lent

Δ 13.30u & 15.00u 

inge Wannet 
Inge Wannet | Een korte voorstelling over Henk | luistervoorstelling 
In Een Korte Voorstelling Over Henk maak je kennis met Henk, een man op 
straat. Een man waar je normaal misschien wel gewoon aan voorbij zou lopen. 
Theatermaakster Inge Wannet heeft een fascinatie voor eenzaamheid en alles 
wat daarbij komt kijken. Met haar luistervoorstellingen geeft ze je een inkijk in 
de wereld van toevallige passanten. Haar eerdere voorstellingen wonnen prijzen 
op Amsterdam Fringe Festival en het Café Theater Festival.
Spel: Jasper Tonnon, Suzanna Jansen
Concept, tekst, regie: Inge Wannet

ScHUUR VAN HENK (DOWnunDer CaFé De zOn), OOSterhOutSeDijk 16, lent

Δ 14.00u & 16.00u 

rOOD aDeO & nighthaWkS at the Diner
Rood & Nighthawks at the Diner werd opgericht in 1994 onder de naam Night-
hawks at the Diner, een verwijzing naar het gelijknamige live-album van Tom 
Waits. Sinds 2009 opereert de band ook onder de naam Rood Adeo. De muziek 
houdt het midden tussen een mix van neo-vocale jazz met invloeden van blues, 
rock en een flinke schep folk. Aan de ene kant ongrijpbaar melancholisch, aan de 
andere weer tastbaar door de toevoeging van ballad-achtige tracks. Rood Adeo 
brengt een muzikale reis langs de diepzinnige hersenkronkels van een groot 
dichter die zijn publiek nog lang niet heeft mogen bereiken. 

DORPScHUUR OOSterhOutSeDijk 29, lent 

Δ 13.00u & 15.00u  

rOyal parkS  
Het had niet veel gescheeld of Royal Parks was slechts een idee in het hoofd 
van Diederik Nomden gebleven. Gelukkig was er voormalig Johan-collega Jacob 
de Greeuw die hem aanspoorde eindelijk eens iets te gaan doen met zijn eigen 
werk, na een dik decennium “in dienst van” te hebben gespeeld. Bands als het 
eerder genoemde Johan en Daryll-Ann maakten in de eerste helft van de jaren 
‘00 gretig gebruik van Nomdens kwaliteiten op toetsen, gitaar en achtergrond-
zang, waarna Ellen ten Damme een jaar of acht blind op hem kon bouwen. De 
afgelopen jaren werkte Nomden vooral samen met Djurre de Haan (Awkward I).

Δ 15.30u 

2e zWerF Set Van zinkzanD

KOKEN AAN DE WAAL OOSterhOutSeDijk 46, lent

Δ 13.30u 

zinkzanD - Set 1, zWerFaCt! 
Zij treden vandaag op 3 locaties op.
De teksten van Zinkzand zijn in het Engels, het Nederlands, Frans of in zelfbe-
dachte talen. Waarover de teksten gaan? Over prachtige hoeren op de haven, 
over dronken vrijbuiters, over stinkende tolwegen, over lawaaiige stilte coupes 
en over gekraakte boerderijen, kortom over het leven van Zinkzand. Want Zink-
zand is niet maar een hobby erbij: Zinkzand is een levensstijl. 

rood adeo

inge wannet

royal parks

koken aan de waal14 15
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Δ 15.00u & 16.30u 

hOempa traSh
Tromgeroffel jaagt als een galopperend paard de koperblazers achterna terwijl 
de snaren wedijveren met de stemmen om de hoogste rang in het crescendo. 
Hoempa Trash brengt zweet onder de oksels, blij vermoeide benen en een glim-
lach op het gezicht met de haren in de war.

Δ 14.00u / 15.30u / 17.00u (direct aansluitend op de optredens) 

De WOlVen | uitgeSpeelD | theater
Drie oud-klasgenoten van de Theaterschool proberen ieder hun weg te vinden. 
Ze werken hard, maar het opbouwen van een carrière gaat niet makkelijk.  Zeker 
niet in een tijd waarin de regering de noodzaak en betekenis van cultuur in de 
samenleving in de waagschaal lijkt te stellen. Toevallig komen de drie elkaar te-
gen onderaan de dijk bij een culinaire wijn workshop. Hoever zijn ze gegaan voor 
succes? En, is er ook een weg terug?
Spel en concept: Marijke Meems, Charlotte Kuyvenhoven, Niké Mulder
Regie: Mark Colijn  Tekst: Robert van Laar
Website: www.nikemulder.nl

DIJKHUIS GIJS OOSterhOutSeDijk / zaligeStraat 8, lent

Δ Met de Friese slag, vanaf 14.00u doorlopend

De FrieSe inVaSie 
Douwe Dijkstra & De Sneue Vertoning, Hilbrandt Mill, Nyk De Vries en gasten.

Nyk de Vries is schrijver en muzikant. Met zijn prozagedichten, ultrakorte absurde 
verhalen, treedt hij regelmatig op, veelal ondersteund door muziek. Naar aanlei-
ding hiervan staat hij veelvuldig op de planken, o.a. op Crossing Border 2011 waar 
de 3voor12-redactie hem van de optredende schrijvers de hoogste waardering gaf.
Hilbrandt Mill, Havenfolk met synthesizers. Mannen met baarden die gevoelige 
liedjes schreeuwen. Liedjes over de zee, over familie, de dood en over soldaten. 
Songschrijver Laurens van der Meulen speelde eerder al bij Meindert Talma, HET 
VATICAAN en Jean Parlette. Hilbrandt (vernoemd naar zijn pake) staat voor slim 
geschreven zeemansliedjes met een grootse sound.
‘Douwe Dijkstra en de sneue vertoning’ is het neusje van de zalm op het ge-
bied van de Noord-Nederlandse necropop. Met een onnatuurlijk diepe stem zingt 
‘Douwe Dijkstra’ uit het leven gegrepen teksten over sterven en de dood. Hierbij 
wordt hij begeleid met pakkende deuntjes van de muzikaal ijzersterke ‘sneue 
vertoning.’

TUINRESERVAAT DE HOF VAN HOLLAND OOSterhOutSeDijk 88, lent

Neem een emmertje, tasje o.i.d. mee naar De Hof! Achter de boerderij ligt een 
prachtige hoogstamboomgaard waarvan de vruchten geplukt mogen worden 
vandaag. Doe uw voordeel met deze actie! De Hof Van Holland is tevens uit-
valsbasis voor de archeologen die actief zijn in De Waalsprong. Speciaal voor de 
oversteek presenteren zij hun vondsten. 

Δ Buiten, ‘onder de grote boom’ (treurwilg), 

OptreDenS….. 

Δ Vanaf 13.00u – doorlopend 

atelier xiexie 
In een maatschappij met veel afval probeert XieXie zoveel mogelijk rest- en recy-
clematerialen te gebruiken als basis voor de workshops. Daarmee werken ze aan 
bewustwording, maar de materialen helpen ook in het prikkelen van de fantasie; 
want wat is het geweest en wat zou het kunnen worden. 

hof van holland de wolven

douwe dijkstra & de sneue vertoning

uinko eerenstein saint helena dove

hoempa trash 17
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Δ 13.30u & 15.30u 

uinkO eerenStein 
Je hoeft geen chauvinist te zijn om Uinko Eerenstein te waarderen, of misschien 
wel, maar schaam je er niet voor. Want wat is er nu fijner dan een singer-song-
writer die zijn teksten zingt in een taal die je machtig bent? Neem een nummer 
als Momenten, over schoolkamp in groep 8, in Assen. Of het nummer Koopman, 
over een shantikoor, een marktkoopman en mandarijntjes. Pure melancholie aan-
gelegd met gortdroge humor. 

Δ 14.30u & 16.30u 

Saint helena DOVe 
Geen saaie doorsnee liedjes. Met haar kundige stem brengt ze variatie in haar 
zelfgeschreven nummers. En dat terwijl ze er slechts met zichzelf en een gitaar 
staat. Alstublieft, de nieuwe Emilíana Torrini, maar dan anders. 

HISTORIScHE TUIN griFtDijk nOOrD 11, lent  

Δ 13.00u & 16.00u

man FrOm the SOuth
Man From The South is – ex. Woody & Paul - Paul van Hulten. Zijn eerste uitge-
brachte album ‘Koblenz’ heeft goede kritieken ontvangen en bracht hem direct 
naar het showcasefestival Eurosonic in 2012. Kenners vermoeden invloeden van 
Dylan, Townes Van Zandt en Bruce - The River - Springsteen. 

Δ 14.00u & 17.00u

Dame Flux 
Onder de naam Dame Flux maakt Irene Wiersma (Groningen, 1985) bijzondere, 
sprankelende muziek vol knipogen. Hierbij voeren de opvallende Nederlandstalige 
teksten en pakkende melodieën de boventoon. Haar partner in crime is Corneel 
Canters, drummer, producer, taartenbakker en apparatenbouwer. Samen produ-
ceerden ze in drie maanden tijd het opmerkelijke elektronische album Cham-
pagne.

Δ 13.30u & 14.30u 

kOningkeizeraDmiraal - kiDS en jeugDtheater VOOrStelling 
Wie is de mooiste, Wie is de slimste, Wie is de meest bijzondere van het land?!
KoningKeizerAdmiraal Hij is het allemaal!

THERMION thermiOnpark 1, lent  

Δ Aanvang 16.00u (voorstelling duurt 60 minuten)

ilSe Van kOllenBurg / SalOn VOOr één  
In Salon voor 1 wachten Bert en Jacq op die ene gast, die zich eens in de zoveel 
tijd laat knippen. Meer klanten zijn er niet. Men veegt om het vegen, om de tijd 
te doden. Om vast te houden aan de structuur… Maar wat gebeurt er als blijkt 
dat je zit vastgeroest in gewoontes die niet meer werken? Dat het opvegen van 
non-existente haren je dagtaak is geworden? 

Δ 14.00u en 15.00u

marCel VerBeek
Marcel Verbeek (Eindhoven, 1979) is een singer-songwriter uit Nijmegen. Als klein 
menneke hoorde hij de vijf broers van zijn moeder vaak zingen. Onvergetelijke 
klanken van Elvis, The Everly Brothers, Pat Boone en de gitaar van zijn ome Jo-
seph… Marcel brengt sfeervolle, melancholieke liedjes. Basiselementen zijn Mar-
cels warme stemgeluid, het fingerstyle-gitaarspel en een vleugje americana. Hij 
werkt nu aan een tweede plaat die eind 2013 zal verschijnen.  

man from the south

dame flux

salon voor een koningkeizeradmiraal

marcel verbeek
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‘WITTE KERK’ paStOOr Van laakStraat 30, lent 
   
Δ 14.30u & 16.30u 

jennine grOOtemarSink | perFOrmanCe 
In deze performance gaat regisseur en drama-docent Jennine Grootemarsink een 
zoektocht aan naar ‘de kern van het zelf’. Een kern waar geen goed en kwaad is, 
waar leven en dood gelijk zijn. De kern waarin pijn en verdriet samengaan met 
intens geluk. Naar aanleiding van deze vraag, onderzoekt Jennine de betekenis 
van religie en de rol van het oordeel van goed en kwaad daarin. 
Deze performance maakte zij met begeleiding van Corpus CA uit Gent.
Spel: Jennine Grootemarsink / Regie: Jelle  de Grauwe

BRUSSELS LOF, TOTAL IDEA FAcTORy DOrpSStraat 51, Slijk eWijk 

Δ 13.30u & 16.00u In het atelier

Waar Beren Drinken 
Waar beren drinken is een literair-muzikale voorstelling door schrijver Joubert 
Pignon en muzikant Mathijs Leeuwis. Leeuwis & Pignon brengen het verhaal van 
twee oude vrienden die elkaar jaren niet hebben gezien. Vroeger waren zij beste 
vrienden. Een klein drama heeft ze uit elkaar gedreven. Nu komen de twee man-
nen weer bij elkaar en bezoeken ze samen een kinderfeestje. Met een intens 
drama tot gevolg.

Op zolder van Brussels Lof 
Δ 14.30u & 17.00u 

nielS DuFFhueS – StOne BOWleS 
Stone Bowles is het filmproject van muzikant, theater en filmmaker Niels Duff-
hues. Op basis van super8 opnames componeert Niels de muziek. Deze speelt 
hij live met verschillende instrumenten, ondersteund met effecten. Vergelijk het 
met een soundtrack voor een roadmovie. Voor het publiek een intense en trans-
cedente ervaring!

BOERDERIJ DE ZWALUW (WWW.DEZWALUW.EU)
DOrpSStraat 81, Slijk-eWijk (tegenOVer ‘het Witte kerkje aan De Dijk’) 

Δ 13.00u & 15.00u

mirCO en De Wijze mannen
MiRco: Keith Richard zei ooit dat mooie liedjes in de lucht hangen. Je moet ze 
alleen op het goede moment plukken. Hij heeft gelijk. Liedjes wachten en zweven 
boven ons. Tijd voor mij om ze te plukken. Geen belerende teksten maar verhalen 
over mensen aan de rand.

Δ 14.30u & 16.30u 

jerOen kant 
Jeroen Kant (1982) woont in een oud, vervallen, houten huisje ergens in een 
Brabants gehucht. Naast wat muizen in de keuken en ratten in de schuur nestelt 
er een koolmees in zijn brievenbus en een mierenkolonie in de steunbalken. Om-
geven door het groen, de rust en de stilte schrijft hij er prachtige Nederlandstalige 
liedjes en gedichten vol liefde, humor en zelfspot. Zonder een blad voor de mond 
te nemen loodst hij zijn publiek al predikend, zingend, lallend en dichtend door 
zijn charmant brakke wereld. 

jennine grootemarsink

waar beren drinken

witte kerk, lent

stone bowles jeroen kant

mirco en de wijze mannen

Colofon Met dank aan Filmcafè Nijmegen Noord; Marlies & Annelies, Mudboot Sessions Bem-
mel, Stg. Doornikse Natuurakkers, Jan van de Meer, Marten de Paepe (programmering), Elvira Vis-
ser (coördinatie vrijwilligers), Lisa van Rens & Demelza Bruns (Publiciteit, Website & Social Media), 
Peter Onstein & Martijn Roselaar (Productie en Techniek), Jan vd Hatert (aankleding locaties), Buro 
Brandstof (vormgeving), het bestuur van Stichting Festival De Oversteek (Bas Aaftink, Joop Koop-
man, Petra Muizebelt, Jos Van Doorn), alle deelnemende locaties, alle vrijwilligers en betrokkenen!

Festival De Oversteek en Theatraal AM Waal zijn 
projecten van Stichting Festival De Oversteek.
Festival De Oversteek, Terralaan 71, 6515 JN 
Nijmegen. mail: festivaloversteek@gmail.com  
www.festivaldeoversteek.nl

TAW OP DE NIJMEEGSE KUNSTNACHT 
28 SEPTEMBER 2012
Etalage 3de Wal & Dans en Theaterfestival 
Theatraal AM Waal presenteren
 

• Dead Neanderthals meets ImProvi: 
‘New Wave of dutch heavy jazz meets 
dance’
• Joeri van Veenendaal & Cleo de Vlugt
spelen ‘Gelukje’

Tussen de optredens komen Fred Someren, 
Funk-a-flex en Davy Brandts draaien met de 
stille disco. Greetje Aerts: expo installaties.
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Voor ambitieuze makers: de Inschrijving is geopend!

Festival Theatraal AM Waal (TAW) biedt ambiti-

euze dans- en theatermakers een podium, een 

gelegenheid om een voorstelling te ontwikkelen 

en zich gezamenlijk in festivalvorm te presente-

ren. Op zondagmiddag 13 april 2014 vindt editie 

3 plaats. 

Check www.theatraalamwaal.nl. Theatraal AM 

Waal voedt Festival De Oversteek jaarlijks met 

aansprekende voorstellingen. 

Theater en dansvoorstellingen  op een tiental aansprekende plekken in de 

Nijmeegse benedenstad, het valkhofpark en op schepen in de waalhaven.  

EDItIE 3 VaN 

DANS EN THEATER-

fEstIVal 

thEatraal aM Waal 

OP 

zoNDagMIDDag 13 aPrIl 

ACT NR LOCATIE AANVANGSTIJD ZA ZO

ssw

André Manuel 2 doornik 12:00 / 15:00

Big Bo 2 doornik 16:00-17:00 ZA

Dame Flux 11 historische tuin 14:00 / 17:00 ZO

Douwe Dijkstra &  
De Sneue Vertoning

9 dijkhuis gijs vanaf 14:00 doorlopend ZO

Dyzack 1 atelier herman plönes 13:00 / 15:00 ZO

Hilbrandt Mill 9 dijkhuis gijs vanaf 14:00 doorlopend ZO

Man from the south 11 historische tuin 13:00 / 16:00 ZO

Marcel Verbeek 12 thermion 14:00 / 15:00 ZO

Mark Lotterman 1 atelier herman plönes 14:00 / 16:00 ZO

Rood Adeo & Night-
hawks at the diner

5 schuur van henk 14:00 / 16:00 ZO

Saint Helena Dove 10 hof van holland 14:30 / 16:30 ZO

Uinko Eerenstein 10 hof van holland 13:30 / 15:30 ZO

band

Bismuth 14 schuur van jan hupkes 14:00 / 16:00 ZO

Contra Contra 2 doornik 13:30 / 16:00 ZO

La très illustre compag
nie du Chat Noir

4 zijdewinde 13:30 / 15:00 ZO

L’Chaim 2 doornik 23:00-00:00 ZA

Quatro ventos 3 doornikshof 13:00 / 15:30 ZO

Royal Parks 7 dorpsschuur 13:00 / 15:00 ZO

Mirco & de Wijze 
Mannen

15 boerderij de zwaluw, 
slijk ewijk

13:00 / 15:00 ZO

zwervend/feest

Hoempa Trash 8 koken aan de waal 15:00 / 16:30 ZO

Zinkzand 8,7
2

koken aan de waal/
dorpsschuur/doornik

13:30 / 15:30 / 17:30 ZO

literatuur en meer

Nyk de Vries 9 dijkhuis gijs vanaf 14:00 doorlopend ZO

locatie- en muziektheater

Danielle Schel 2 doornik-theaterschuur 22:15-22:45 ZA

Hanneke de Jong 11 historische tuin 20:15-20:45 ZA

Inge Wannet 6 café waalzicht 13:30 / 15:00 ZO

Jennine Grootemarsink 13 witte kerkje 14:30 / 16:30 ZO

Jeroen Kant 15 boerderij de zwaluw, 
slijk ewijk

14:30 / 16:30 ZO

Kraud Fun Ding 2 doornik vanaf 13:00 doorlopend ZO

Niels Duffhues - Stone 
Bowels

16 brussels lof (zolder) 14:30 / 17:00 ZO

Openluchtfilm 11 historische tuin 21:30-22:30 ZA

Salon voor 1 12 thermion 16:0-17:00 ZO

Waar beren drinken 16 brussels lof 13:30 / 16:00 ZO

De Wolven 8 koken aan de waal 14:00 / 15:30 / 17:00 ZO

dans

Diversion Works Dance 2 doornik - amfitheater 20:30 / 21:30 ZA

Impro Vi 2 doornik - aan de kolk 20:30 / 21:30 ZA

Mindpark/United C/ 
Thomas Rutgers

11 historische tuin 20:45-21:30 ZA

kinder / natuur / overig

Edwin Florès 3 de sprok/doornikshof 10:00 ZO

Elvira Visser 2 doornik 12:00 / 13:30 / 14:30 ZO

Koning Keizer Admiraal 11 historische tuin 13:30 / 14:30 ZO

Louis Dolmans 2 doornik 12:30 / 14:30 / 16:30 ZO

XieXie 10 hof van holland vanaf 13:00 doorlopend ZO

Speciale dank:
kapelsessies, zij registreren concerten op verschillende locaties.  
Wijkraad Oosterhout voor het mogelijk maken van de openluchtfilm.

Festival de Oversteek Timetable
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