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Voorwoord

Tickets

Tickets voor Festival De Oversteek zijn te koop
online via de website www.festivaldeoversteek.nl

Een nieuwe editie van Festival de Oversteek.
Nummer zes al weer. In verband met het groots herdenken van Operatie Market Garden dit jaar in plaats
van eind september begin oktober. Maar ook dan is
het heel mooi in de ‘wijdsche polder’.
Deze editie breiden we het festival uit met beeldende
kunst. Kunstenaars exposeren fraaie kunstwerken en
vreemde installaties op sfeervolle plekken op de festivalroute.
Het doet ons wellicht ook anders kijken naar de omgeving.
Ook meer voor de kids dit jaar; vertellingen, muziek en
theater in boomgaarden en kassen en een dansroute op
de wind door het Spiegelbos...

Op zaterdag 4 oktober zijn tickets verkrijgbaar bij:
Vanaf 15.00 u
Landgoed De Doornik, Doornik 1a, Bemmel.
Op zondag 5 oktober zijn tickets verkrijgbaar bij:
Vanaf 11.00 u
Landgoed De Doornik, Doornik 1a, Bemmel.
Vanaf 12.00 u
Atelier Plönes, Buitenpolder 2, Haalderen.
Vanaf 12.00 u
Dorpsschuur Lent, Oosterhoutsedijk, Lent ) tegenover cafe de zon/schuur van henk)
Vanaf 12.00 u
Historische Tuin De Warmoezenier, Griftdijk Noord
11, Lent.
Passepartout voor 4 en 5 oktober alleen via website.

Op zaterdagmiddag trappen we af met een fijn singer-songwriterprogramma. En het is ook volop oogsttijd dus daar
doen we uiteraard aan mee. Zaterdagmiddag kunt u mee
op struintocht en zelf plukken en bereiden wat eetbaar is.
Zaterdagavond staat dans en theater op het programma. Zondag 5 oktober om 12 uur openen we het programma met een bijzonder optreden van klassiek strijkkwartet Quartet Quinetique met composities op basis
van vogelgeluiden. Erg bijzonder dus komt dat zien.

Met je ticket kun je naar alle voorstellingen. Er is
geen verkoop voor losse voorstellingen.
Jeugd en jongeren t/m 15 jaar gratis toegang tot de
optredens, voorstellingen en voordrachten.

Festival De Oversteek presenteert deze editie meer dan
vijftig voorstellingen op zo’n twintig fraaie locaties in de
uiterwaarden, polders, boomgaarden, schuren en tuinen
rond de Waal.
Van absurdistisch theater tot verfijnde poëzie en van verstilde singer-songwriters tot schone dans.
En we duiken deze editie ook nog eens dieper de natuur
van De Gelderse Poort in. Een mooie gelegenheid om
‘die’ defensiedijk eindelijk eens helemaal af te fietsen en
daar aan de einder, tussen de installaties en bergen zand,
een betoverende dansvoorstelling te gaan aanschouwen….
Veel plezier op de dijk en langs de Waal tussen Lent,
Bemmel, Haalderen, Oosterhout en Nijmegen Noord.

Zaterdag 4 oktober: ‘Proef de Natuur!’:
Struinen, plukken, koken en eten: € 50,(incl. passepartout excl. drinken)
Beperkt aantal kaarten, alleen online verkrijgbaar.

Nieuw!

14 K3Delta
15 Koken aan de Waal
16 Landgoed De Doornik
17	Landgoed Oosterhout
18 Manneneiland
19	Ned. Hervormde Kerk
Bemmel
20 Zijdewinde

8	Schuur Jan Hupkes/
Imkerij Bloem
9	Dijkhuis Gijs
10 Dijkmagazijn
11 Doornikshof
12 	Historische Tuinderij
de Warmoezenier
13 Hof van Holland

1 Atelier spagnoles
2 Atelier Plönes
3	Boomgaard Het Hoefijzer
4	Café de Zon/
Schuur van Henk
5 Das Kabinett
6 De Kas
7 Kersenbongerd
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Saksenros van
Freerk Wieringa

Zaterdag 4 oktober: € 10,Zondag 5 oktober: € 10,Passepartout voor zaterdag en zondag: € 15,-

BEN BROUWER TWEEWIELERS

Ga toch fietsen!

Zaterdag 4 oktober

Festival De Oversteek 2014:

Overmatig veel leuks!
Beeldende Kunst:

Installaties van
Merel Holleboom

mobiele installaties
van Bart Jansen.
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Struinen, wildplukken,
koken en eten!
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Bourgondiërs opgelet! Ben je een liefhebber
van eerlijk eten uit de natuur ga dan op zaterdag 4 oktober om 16.00 uur mee struinen
door de polder!
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Huur een fiets!
20

3

Bij Ben Brouwer Tweewielers in Lent kun je
tijdens Festival de Oversteek een fiets huren.
Bel 024-3243988 of stuur voor 1 oktober een
email naar: brouwertweewielers@online.nl of
Afhalen en terugbrengen:
zaterdag 4 oktober: afhalen tussen 10.00 en 17.00
uur. Terugbrengen op zaterdag 4 oktober: overleg
even met Ben Brouwer als je de fiets ophaalt.
Z ondag 5 oktober: afhalen tussen 12.00 en 13.00
uur. Terugbrengen tussen 17.00 en 18.00 u.

Huurprijs per fiets:

voor 1 dag: € 10,- voor 2 dagen: € 17,50
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Muziek	dans 	theater
literatuur 	beeldende 	kinder
				kunst 	voorstelling

legenda bij de voorstellingen

Als de boodschappen zijn gedaan, het gras gemaaid en de auto weer blinkend voor de deur staat... tijd om de polder in te trekken en een herfstbokje
te proberen op De Doornik tijdens de opening van Festival De Oversteek.
Opening, struinen, wildplukken, eten...
Zaterdag bestaat het programma uit de volgende onderdelen .....

Proef de natuur
tijdens Festival De
Oversteek:

Pp de fiets van locatie naar locatie?

11

het prachtige polderlandschap van Nijmegen Noord.

Kunstobjecten en installaties
langs de festivalroute

Beeldende Kunst:

1

en cultuur in het decor van

Beeldende Kunst op
Festival De Oversteek

Bas Broeder

19

De Oversteek beleeft dit jaar haar vierdeeditie. Ook dit jaar weer vrachten kunst

Ticketprijzen:

Namens het gehele team van Festival de Oversteek,

Locaties Festival de Oversteek

FESTIVAL DE OVERSTEEK

Op 10 minuutjes wandelen van het NS Station
Nijmegen Noord / Lent vind je de winkel van Ben
Brouwer
Ben Brouwer Tweewielers
Tuinstraat 13A
6663 BG Lent
Reserveren: brouwertweewielers@online.nl
Telefoon: 024-3243988

Beeldend werk van
Lobke Burgers
Beeldend werk van
Space Cowboys

We gaan samen met Edwin Flores op zoek naar eetbare planten, bessen, vruchten, noten, paddenstoelen en alles wat zo rondom De Doornik in de natuur
groeit.
Daarna gaan we rond 17.00 uur onze ‘verse pluk’
bereiden i.s.m. BBQ Brandtweer Lucas.
Het vlees, reeds aanwezig, komt ook uit de uiterwaarden en is groot geworden op een dieet van voorkomende wilde kruiden en grassen en dat proef je!
Fokko Erhardt, de beheerder van de kudde Koniks,
Rode Geuzen en Galloways is aanwezig geeft tijdens
het eten uitgebreid tekst en uitleg over al deze producten.
Voor 50 euro kun je deelnemen aan ‘Proef de natuur’.
Het aantal plaatsen is beperkt en kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.festivaldeoversteek.nl
Smakelijk eten!
Programma proef de natuur:

16.00 u opening en aansluitend
struinen en wildplukken
17.00 u koken met BBQ Brandtweer
Lucas
18.00 u gezamenlijk eten in de
theaterschuur van
Landgoed De Doornik.

Nieuw!

Jaarlijks nieuw
Festivalbeeld
Vanaf deze editie vraagt Festival de Oversteek elk
jaar een kunstenaar het festivalbeeld te ontwerpen.
De primeur is dit jaar voor grafisch vormgever, illustrator, striptekenaar en cartoonist Roel Venderbosch,
woonachtig te Nijmegen Noord. Hij heeft het prachtige festivalbeeld voor Festival De Oversteek 2014
ontworpen. Een start van een mooie traditie en we
zijn erg blij met het festivalbeeld voor 2014.
Roel is in 1992 afgestudeerd als grafisch vormgever aan
de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.
Je zou hem kunnen kennen van zijn cartoons en illustraties in de ochtendkrant NRC.NEXT of de ontwerpen van
de albumhoezen van onder andere Daniël Lohues, Skik
en Frank Boeijen.
En Roel is ook het brein achter de strip prof Oja-Aha voor
jeugdblad Taptoe.
Wil je meer werk zien van Roel, kijk dan op zijn website
www.venderbosch.com

Zaterdag
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Zaterdag

MIDDAG

FESTIVAL DE OVERSTEEK! De lokatie Slijk-Ewijk wordt deze

4 oktober

editie van De Oversteek extra goed bereikbaar door het Voetveer
met programma aan boord.

PROGRAMMA
Festival De Oversteek 2014
Singer-Songwriters op Zaterdagmiddag!

zaterdag 4 oktober trapt de oversteek af
met acts op de locaties:

uitgelicht

Atelier Espagnoles,
Manneneiland,
De Kas,
Das Kabinett
met muziek van Yorick van Norden, Einfach
Kurt, Emil Landman en kindervoorstelling
‘De Letterdief’

Als vanzelfsprekend zijn ‘de kids’ van harte
welkom bij alle optredens en voorstellingen maar natuurlijk hebben we voor hen
een fraai kinderprogramma samengesteld.

16.00 u / 17.30 u
Atelier Espagnoles, Vossenpelsestraat 45, Lent

Einfach Kurt

Singer-songwriter Emil Landman verzamelt verhalen.
Verhalen die hij vervolgens in liedjes giet.
Kleine folky liedjes en grotere bandachtige producties. Op
3 oktober verschijnt zijn debuutalbum Colours And Their
Things, de opvolger van zijn EP A Bargain Between Beggars.
Landman was al eerder te gast bij onder andere 3voor12
en DWDD, tourde met de Popronde en werkte samen met
de Amerikaan Grey Reverend.

langs een aantal prachtige festivallocaties waar je gaat
genieten van een aantal hele fraaie voorstellingen.

avond
Het vertrekpunt voor het avondprogramma is
Landgoed De Doornik.
Je kunt kiezen uit twee routes. De route leidt je
langs vier voorstellingen en je eindigt weer op
Landgoed De Doornik. Zorg dat je om 20.00 u
aanwezig bent op Landgoed De Doornik dan ben
je zeker op tijd voor de voorstellingen.

Route A en B

Susanne Roos - Sinds Het Vallen

Actrice en theatermaker Susanne Roos speelt de monoloog ‘Sinds Het Vallen’, geschreven door Lucas de Waard.
Sinds het vallen gaat over Nena, die na een herseninfarct
opgesloten zit in haar eigen hoofd. Het publiek wordt
deelgenoot van een integere, opgekropte wereld. Een
verhaal over verlies, acceptatie, liefde en weten wanneer
je verloren hebt. Sinds het vallen werd gemaakt en gespeeld in opdracht van De Kersentuin, de teksttheaterwerkplaats van Literair Productiehuis Wintertuin.
20.30u / 22.00u
De Kas, Vossenpelssestraat 22, Lent
(tegenover Das Kabinett)

Radiobaken

Op Zondag

Samen met Martina….Wind Vangen.
Dansen op de golven van de wind.
13.00 u / 15.00 u / 16.30 u
Landgoed De Doornik, Doornik 1a, Bemmel
Netty Gebbing vertelt. Fabels voor jong & ouder
14.00 u /15.00 u / 16.00 u
In de boomgaard ‘Het Hoefijzer’, gelegen aan de tijdelijke weg tussen de Waalbrug en Wijnfort, Lent
Niels de jongen die met ganzen vloog.
Een theatervoorstelling voor jong & ouder.
13.30 u / 16.00 u
Hof van Holland, Oosterhoutsedijk 88 Lent

De Radiobaken wandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Route A:

Dimitri Verhulst &
Steven Caeyers
(20.30u)
Radiobaken
(21.00u)
Susanne Roos
(22.00u)
De Wolven
(23.00u)

Crappydog & Convoi Exceptionel

Route B:

Susanne Roos
(20.30u)
De Wolven
(21.00u)
Radiobaken
(22.00u)
Dimitri Verhulst &
Steven Caeyers
(23.00u)

‘In Het Laurier En Nu’ een beeldende muzikale
voorstelling
12.00 u / 14.00 u
Hist. Tuin De Warmoezenier, Griftdijk Noord 11, Lent

Susanne Roos

De Wolven - detox

Theatergroep De Wolven, bestaande uit Charlotte Kuyvenhoven, Marijke Meems en Niké Mulder, spelen Detox.
Een ontmoeting in de wachtkamer van een tantratherapeut, drie vrouwen op zoek naar hun ‘spirituele zelf’. Wat
zit daarachter? Wat en wie komt er tevoorschijn als je die
korst van spiritualiteit wegpeutert? Ga met De Wolven
mee op onderzoek uit.

Driemansformatie Crappydog was al eerder te gast op
Festival de Oversteek. Dit jaar gaan ze op De Doornik
met het straatorkest Convoi Exceptionel een muzikale
soundclash aan. Dat met een allegaartje aan instrumenten
waaronder contrabas, trommel, sax en alles waar muziek
mee te maken valt. Naar verwachting eindigen ze met
zijn vijven in een stampende, dampende, zwetende en
swingende groovemachine! Er mag gedanst worden!
Schuur Landgoed De Doornik,
Doornik 1a Bemmel
Na afloop theaterroute zaterdagavond, vanaf 23.30u

21.00u / 23.00u
Das Kabinett, Vossenpelssetraat 16, Lent

De Verhaalstoker
Sprookjes en volksverhalen uit het hoge Noorden en
eigentijdse vertellingen over liefde en verwondering.
12.45 u / 14.45 u / 15.45 u
De Kas, Vossenpelssestraat 22, Lent, t.o. Das Kabinett

Einfach Kurt

Einfach Kurt is al jarenlang actief als muzikant. Hij speelde
als accordeonist in diverse folk- en smartlappenbands,
maar ook bas- en slaggitaar. Daarnaast was hij zanger
en frontman van de Arnhemse indierockband Knuckles
of Frisco. Als Einfach Kurt combineert hij de rauwheid
van country en blues met folkmuziek. Hij neemt de luisteraar mee naar een wereld waar alle lelijke clichés waar
blijken te zijn.

Knutselen met XieXie
Bouw je eigen windinstrument, een fraaie vlieger, beschilder jouw aandeel van het windmolenpark. Maak
een windportret. vanaf 13.00 u tot 18.00 u
Landgoed De Doornik, Doornik 1a, Bemmel

Emil Landman

Meer over de kindervoorstellingen: elders in de krant.

Crappy Dog
Dimitri Verhulst

Dimitri Verhulst & Steven Caeyers

Voor de kids:

De Letterdief

Juf Djoeke is dol op boeken. Maar als ze wil voorlezen
uit haar grote voorleesboek zijn er letters verdwenen!
Wie is die Letterdief en waarom zijn de letters gestolen?
De Letterdief is een muzikale en interactieve voorstelling
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

16.30 u / 17.30 u
Das Kabinett, Vossenpelssestraat 15, Lent

Op zaterdagavond nemen we je mee op een route

16.30 u / 17.30 u
Das Kabinett, Vossenpelssestraat 15 Lent

Emil Landman

Yorick van Norden

De voorstelling duurt 30 minuten.
Kun je niet genoeg krijgen van lezen? Pluk dan na de
voorstelling je boek uit de berg boeken en lees vrolijk
verder! En je ouders mogen meelezen!

Zaterdag

‘De Letterdief’ Een muzikale en interactieve voorstelling van 4 t/m 8 jaar. in het kader van de Kinderboekenweek en in samenwerking met De Bibliotheek
Gelderland Zuid.

16.00 u / 17.00 u
De Kas, Vossenpelsestraat 22, Lent. Tegenover Das Kabinett

16.30 u / 17.30 u
Manneneiland, Woerdsestraat 14, Lent

4

4 oktober

Op zaterdag

Yorick van Norden

Yorick van Norden is bij het grote publiek met name
bekend als voormalig frontman van The Hype. De band
stopte begin 2013 uit elkaar en sindsdien treedt van Norden solo op. Van Norden haalt zijn inspiratie uit melodieuze popmuziek uit de jaren ’60 en ’70. Dit najaar gaat hij
met Excelsior-producer Frans Hagenaars de studio in voor
de opnames van zijn soloalbum.

Kinderprogramma

Zaterdag

De Letterdief’ is een voorstelling in het kader van de
Kinderboekenweek en is mede
mogelijk gemaakt
door De Bibliotheek
Gelderland Zuid.

Verhulst In Dialoog (Nederlandse première!)
Dimitri Verhulst en het Ensor Strijkkwartet zijn al sedert
enkele jaren trouwe reisgezellen. Ze speelden meer dan
honderd voorstellingen door Vlaanderen en Nederland
waarin ze de muziek van Haydn en Schubert combineerden met literatuur. Nu komt de auteur een nieuw programma samen met Steven Caeyers, de cellist van het kwartet.
De bezetting is kleiner, maar het domein van de muziek en
de teksten dat ze samen zullen bewandelen is er groter op
geworden. Schoonheid en intimiteit gegarandeerd.
Op Festival De Oversteek spelen Verhulst & Caeyers deze
voorstelling voor het eerst. Dus een heuse première!
20.30u / 23.00u
Schuur Landgoed De Doornik, Doornik 1A, Bemmel

De Wolven

Radiobaken: een ‘radio-theaterwandeling’ door de polder

Radiobaken is het mobiele radiostation van radio-archeoloog en beeldend kunstenaar Robbert van der Horst.
Radiobaken verzamelt verhalen, geluiden en klanken op
locaties waar het landschap volop in beweging is .
Met deze verzameling klanken maakt Radiobaken op locatie radiotheater.
Wandel mee met Radiobaken en geniet van verhalen van
bewoners met informatie over de geschiedenis, de natuur
en de omgeving. Een unieke wandelervaring waar je ook
nog wat van opsteekt.
Wandeling tussen Landgoed De Doornik en Das Kabinett
21.00u / 22.00u
Schuur Landgoed De Doornik, Doornik 1a Bemmel

Zondag
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ZONdag

broeder

5 oktober

Dieleman in de hervormde kerk

Broeder Dieleman

Het PROGRAMMA
Festival De Oversteek 2014

Dit kom je onderweg tegen op
de festivalroute.

Folk uit Zeeland. Broeder Dieleman speelt en
zingt ingetogen folksongs in het Zeeuws-Vlaams.
Liedjes over het Zeeuwse land, kleine mijmeringen
en grote ontwikkelingen. Kaal, rauwe en zonder
enige opsmuk. Een secure dosis humor zorgt ervoor dat het allemaal niet te ernstig wordt.

festivallocatie

festivallocatie

festivallocatie

BUITENPOLDER 26, HAALDEREN

Buitenpolder 2, Haalderen

WAALDIJK 4 , BEMMEL

atelier plönes

K3 delta

Zijn album ‘Alles Is IJdelheid’, de EP ‘Klein zieltje’
en een soundtrack ‘Land Van Verandering’ zijn alledrie pareltjes van platen. Voorzien van een randje
Zeeuwse modder.
13.30u & 16.00u

Dijkmagazijn bemmel

Doorlopend van 13.00 u tot 17.00 u.

Saksenros

Freerk Wieringa gaat in zijn werk Saksenros een verbinding aan met Twente. Hij vertaalt het moderne
Twentse ros naar een modern verchroomd en bewegend paard. Door het spiegelende oppervlak wordt
de omgeving gereflecteerd in het bewegende werk.
Zo wordt het Saksenros als het ware opgenomen in
de omgeving.
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Impro VI

De Straat

Danstheater Impro Vi maakt dit jaar speciaal voor Festival de Oversteek op het robuuste terrein van K3 Delta een dansvoorstelling. Hierbij laat ze zich inspireren
door de dynamiek van de omgeving; het industriële
van de installaties versus het aardse vertegenwoordigt
door de immense bergen zand.

‘De Straat’ is een poëtische voorstelling waarin vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar
het leven dat zich op straat voltrekt. Gedichten die de
wereld in kaart proberen te brengen over mannen die
dammen en de dichter die met een plattegrond over
het vakantiepark loopt. Dichter Jan-Willem Dijk werkt
samen met instrumentenbouwer en muzikant Kasper
van Hoek en altvioliste Luca Altdorfer. Bouke Mekel is
verantwoordelijk voor de visuals.
De laatste drie jaar behoorde zijn werk tot de beste
honderd gedichten van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Hij treedt veelvuldig op en stond onder
andere op Dichters in de Prinsentuin, Boekenbal voor
de Lezers, Noorderzon en Amsterdam Poëziefestival en
soms verkleedt hij zich als patat.
Jan Willem Dijk speelt vandaag de poëzievoorstelling
‘De Straat’

14.00u / 15.00u / 16.00u

TismawajewendBand

TismawajewendBand speelt overal, nergens op
op alle plekken daar tussen in. ‘Geen podium is
toch een podium’ is het motto. Dit dweilorkest
bestaat al ruim 20 jaar en speelt alles wat je maar
kunt bedenken. Van Soul en Blues tot Latin, Rock
en Smartlap. Geen genre is te gek en hun repertoire bevat zowat de halve muziekgeschiedenis.
Met hun zwartgouden bus rijden ze het hele land
door om optredens te geven. Tijdens Festival De
Oversteek duiken ze te pas en te onpas op om her
en der de boel letterlijk leven in te blazen. Tismawajewendband.

Willem Claassen

Douglas Firs

Douglas Firs is een Gentse band rondom singer-songwriter Gertjan van Hellemont. Douglas Firs maakt persoonlijke muziek, vaak zo droevig dat je er vrolijk van
wordt.
Critici omschrijven Douglas Firs als de Vlaamse Neil
Young. Momenteel werkt Douglas Firs aan de opvolger van hun debuutalbum Simmer and Glow.

Schrijver Willem Claassen vertelt over zijn jeugd
op de boerderij aan de hand van zijn verhalenbundel De koe die de Waal over zwom. Impressies van
een bedrijf, familie en dorp die samen een verhaal
vormen over opgroeien, afstand nemen en terugkeren. Coming of age tussen de koeien. Willems
vader Peter is al ruim 40 jaar boer in Beuningen.
Na de voordracht geeft hij een workshop koemelken.

13.00u & 16.00u

13.30u, 14.30u & 16.30u

Broeder Dieleman
festivallocatie

atelier espagnoles

VOSSENPELSSELAAN 45, BEMMEL

programma i.s.m. Mudboot Sessions
festivallocatie

nederlands hervormde kerk
oude kerkhof 13, bemmel

Goslink

13.30u / 14.30u / 15.30u

Beeldend kunstenaar en singer-songwriter Harm Goslink Kuiper maakt zijn eigen instrumenten: fruitkistgitaar, fruitkistcello en houtrestjes-contrabas. In 2010
verscheen zijn Nederlandstalige cd ‘Stil Leven’, vol licht
ironische liedjes over eenzaamheid, de worsteling met
het bestaan en liefde. Een album vol muzikale en tekstuele kunstwerkjes.
13.00u, 15.00u & 16.30u

Impro VI

The Mobile Press

‘Wat heeft u vandaag meegemaakt?’
Deze vraag stellen Deirdre Ozinga en Sjoerd van Ree
aan u. U geeft antwoord en vanuit dat antwoord
schrijft Deirdre razendsnel een korte tekst.
De tekst zal door Sjoerd eveneens razendsnel gedrukt worden op tas en affiche. Het drukken gebeurt
op een zelf ontworpen zeefdrukinstallatie bestaande
uit twee oude reiskoffers.Voor slechts 5€ ontvangt u
niet alleen een unieke tas die mede door u ontstaan
is, maar ook een klein kunstwerk en een mooie herinnering aan ons festival!

De Straat

Douglas Firs

Rik van den Bosch

De country-, folk-, blues- en americanainvloeden zijn
nooit ver weg bij singer-songwriter Rik van den Bosch.
Hij treedt op over de hele wereld en woont tegenwoordig in Barcelona. In de zomer van 2013 verscheen zijn
laatste album Rik van den Bosch & The Dandies. Dit
nam hij op samen met zijn Spaanse muziekvrienden The
Dandies, waardoor het album een wonderlijke en doeltreffende combinatie is van folk en Spaanse muziek.

Kom naar de open dag
in de Bemmelse Waard
Zondag 5 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Natuurexcursies
Rondleiding over het fabrieksterrein
• Rondvaart over de plas
• Voederhuisjes schilderen
• Schminken
•
•

K3Delta houdt weer een open dag in de Bemmelse Waard op zondag
5 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze open dag valt dit jaar samen
met festival de oversteek, waarvan ook een voorstelling op het
fabrieksterrein te zien zal zijn.
Tijdens de open dag krijgen bezoekers informatie over het nieuwe inrichtings-

14.00u & 15.30u
programma i.s.m. Mudboot Sessions

Willem Claassen

Alma Mathijsen en
Milena Haverkamp

Op 15 oktober verschijnt de tweede roman van Alma
Mathijsen, ‘De Grote Goede Dingen’. Hier voor deed
ze onderzoek naar haar overleden vader Hub. Klopt
het verhaal en het beeld dat ze al die jaren heeft meegekregen? Samen met Milena Haverkamp, bekend als
one-woman-showband bij Waumans & Victoria’s Groot
Internationaal Literair Variété Spektakel, ontwikkelde
Mathijsen en theatrale lezing van het boek. Bij deze
muzikale voorleessessie word je als luisteraar meegenomen in het verhaal en komt het boek tot leven.
13.00u, 14.30u & 16.30u

plan, zijn er natuurexcursies door de polder en rondleidingen op het fabrieksterrein. Ook zullen er leuke kinderactiviteiten worden georganiseerd zoals
schminken, voederhuisjes schilderen en knutselen. Liefhebbers kunnen
worden gefotografeerd op de shovel en met indrukwekkende bergen zand
op de achtergrond. De foto krijgt u direct mee naar huis. De samenwerkende
partijen zijn ook aanwezig met een informatiestand. Kortom het belooft een
informatieve en vooral gezellige dag te worden. U bent van harte welkom!
Locatie: naast het fietspad ter hoogte van de steenfabriek.

“Liefhebbers kunnen
worden gefotografeerd
op de shovel en met
indrukwekkende bergen
zand op de achtergrond.”

Rik van den Bosch

Alma Mathijsen en Milena Haverkamp

Goslink

Zondag

5

ZONdag

BEELDENDE KUNST

5 oktober
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installaties van Merel Holleboom

de BBQ Brandtweer is aanwezig met smaakvolle hapjes op zaterdag 4 en zondag 5 oktober.
Landgoed De Doornik

BBQ-Lucas

festivallocatie

Beeldhouwer Merel Holleboom laat zich in haar
werk inspireren door de zichtbare en onzichtbare
bewegingen in ons leven. Het kunnen bewegen van
beelden is erg belangrijk, want zelfs als we helemaal
stil staan, is er beweging. We vliegen toch door het
heelal. De oorsprong van haar beelden bevindt zich
altijd in iets alledaags, zoals een druppel water op
je huid of een simpel woord als ‘lucht’.

landgoed de doornik
doornik 1a, bemmel

Andy Fierens

Andy Fierens

Dichter en performer Andy Fierens staat bekend als
het buitenbeentje van de Vlaamse literaire wereld.
In april dit jaar verscheen zijn nieuwe bundel Wonderbra’s & Pepperspray. Stampvol Woordspelingen, slang,
dialogen uit pornofilms en ga zo maar door. Kortom:
Fierens is de man. Andy Fierens draagt voor uit zijn
nieuwste dichtbundel ‘Wonderbra’s & Pepperspray’.
13.30u, 15.30u & 17.00u

festivallocatie

das kabinett

VossenpelsSestraat 16, Lent

Mareen Hoek
Hanneke Hendrix is schrijfster en hoorspelmaker. Ze
schreef onder meer voor Literair Productiehuis de Windertuin, Passionate Magazine en componistenduo Strijbos & Van Rijswijk. In september 2012 verscheen haar
debuutroman De verjaardagen. In september verschijnt
Hanneke Hendrix’ tweede roman: De Dyslectische-Hartenclub waar ze tijdens dit festival uit gaat voorlezen.
13.00u, 14.00u & 15.00u

Mareen Hoek

Mareen Hoek speelde in 2011 op ons Festival de indrukwekkende monoloog Zus Van (Lot Vekemans). De
voorstelling Alleen, van dit jaar, is het tweede soloproject van actrice Mareen Hoek, bekend van theatergroep
De Nieuwe Koning en theatergroep Rood Verlangen.
Ze maakte Alleen in samenwerking met regisseur/filosoof Bart van Haaster. Mareen Hoek neemt haar publiek mee naar een willekeurig café in een willekeurige
stad en laat ze delen in de rauwe verhalen vijf vrouwen
die elk op hun eigen manier alleen zijn in de liefde.

INF
PUNOT

TICK

Bird On The Wire

ETS

Stefanie Jansen & Arnhems
Danstheater met ‘For a Moment’

Sopraan Stefanie Janssen is een veelzijdige zangeres.
Je hebt haar al kunnen zien in haar solovoorstelling ‘Van
buiten naar binnen’, die in 2013 in première ging tijdens de Nijmeegse kunstnacht en welke ze ook speelde op Theatraal AM Waal. Ook zong ze in de hiphoptheaterproductie Ugly D en maakte ze met voormalig
stadsdichter van Nijmegen Jaap Robben een muzikale
vertelvoorstelling. Stefanie Janssen is artistiek partner
van Arnhems Work en treedt vandaag samen op met
Jason Gwen, danser bij het Arnhems danstheater.
14.30u & 17.00u

Openingsconcert:
Quartet Quinetique

VER
KO
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Klassiek kwartet Quinetique bestaat uit Vera van der
Bie (viool), Peter Grond (viool), Adriaan Breunis (altviool) en Jur de Vries (cello). Quinetique brengt klassieke
muziek zonder de etiquette die je normaal bij klassieke
concerten ziet. Klassieke stukken worden afgewisseld
met jazz, tango en rockmuziek. Tijdens een optreden
van Quinetique kan vanalles voorbij komen.
12.00u

Wolf In Loveland

Wolf in Loveland (schuur)

Mobiele installaties van Bart Jansen

De zevenkoppige Rotterdamse folkrockband Wolf In
Loveland is opgebouwd rond singer-songwriter Jan
Minnaard. In 2013 verscheen het debuutalbum en in
maart 2014 kwam de opvolger ‘We Set Out In The Naked Dawn’. Wolf in Loveland speelde onder andere op
De Parade, Songbird en Metropolis.

De installaties van Bart Jansen gaan over nevenproducten van menselijke activiteit. De drang om voor
elk wissewasje een machine te bouwen. Menselijk
falen en technische vooruitgang spelen hierbij een
belangrijke rol. De kunstwerken van Bart Jansen
laten de scheve balans zien tussen wat we willen
bereiken en wat we daadwerkelijk bereiken.

13.30u & 16.00u

presentaties telkens op het hele en halve uur

Ellen Deckwitz (schuur)

Ellen Deckwitz is sinds 2000 actief als dichteres. Ze
droeg voor in binnen- en buitenland en won eind 2009
het NK Poetry Slam. Haar poëzie kenmerkt zich door
helderheid en haar ironische blik op de wereld. In 2011
verscheen Deckwitz’ debuutbundel De steen vreest
mij, in oktober 2012 haar tweede: Hoi Feest.
14.00u, 15.30u & 16.30u

13.30u & 16.30u
festivallocatie

De kas

Vossenpelssetraat 22, tegenover Das Kabinett

Stefanie Jansen
Quartet Quinetique

Maud Beurskens (buiten)

Jaap Robben & Hanneke Hendrix

Op Festival de Oversteek is de voorstelling Cocooning
van Maud Beurskens te zien. In deze dansvoorstelling
met een vleugje humor lopen de spanningen hoog
op: wat is onze toekomst? Wat brengt ‘het’ ons? Hoe
ziet ‘het’ eruit? Cocooning is een duet tussen man en
vrouw, waarin lichaam en energie centraal staan.

Jaap Robben is schrijver, dichter en theatermaker. Sinds
2000 schrijft hij gedichten en korte verhalen voor zowel
kinderen als volwassenen. In april 2014 verscheen zijn
eerste roman voor volwassenen: Birk. Jaap Robben was
van september 2008 tot oktober 2010 de Stadsdichter
van Nijmegen. Tijdens het festival leest hij voor uit zijn
nieuwste roman Birk.

13.00u / 14.00u / 16.30u

Bird On The Wire

Theodora Kotsi - Land in Zicht

Midden in Lent staat een oude kas Hier stelt Theodora Kotsi-Felici haar werk ten toon, dat zich betrekt
op het landschap als getuige van verandering.

Jaap Robben en Hanneke Hendrix

zaterdag 4 en zondag 5 oktober
Doorlopend vanaf 13 u

Bewilder

Bewilder is de nieuwe band van Maurits Westerik.
In mei 2013 vertrekken Maurits Westerik, Jeroen Overman, Bram Hakkens, Arjan Kamphuis en Arjen de Bock
samen met producer Henk Jonkers (Hallo Venray) naar
Vlieland om daar enkele weken te werken aan een album. Er ontstond daar een album met popliedjes als
basis waarbij, mede door Henk Jonkers, de gebaande
paden regelmatig worden verlaten. Er wordt flink op
los geëxperimenteerd zonder de focus op het liedje te
verliezen.
17.00u

De Amsterdamse band Bird On The Wire maakt
dromerige popmuziek met een donker randje.
Gedrenkt in psychedelische gitaren en verfijnd drumwerk vertelt Bird on the Wire met zijn liedjes verhalen.
In mei 2014 verscheen het debuutalbum ‘Our Hands
Meet On The Moon’ bij Meduse MagiQ records.
13.30u & 16.00u

Ellen Deckwitz

Volop in de groei
In de Waalsprong staat het niet stil. Jaarlijks bouwen we in Lent
en Oosterhout er zo’n 400 woningen bij. Er is dan ook ruim aanbod
voor iedere woonwens. De Waalsprong is volop in de groei!
waalsprong.nl/volop-in-de-groei

Groei_A5_WS_3749.indd 1

24-07-14 13:42

Maud Beurskens

Bewilder

Afhaalpoëzie
DOORLOPEND OP DOORNIK

Afhaalpoëzie is de afhaalchinees voor de
geest. Het publiek is de baas bij de Afhaalpoëziekiosk van dichter Û.
Kies een gedicht van het gedichtenmenu
en Û draagt de gekozen gedichten voor.
Ideaal voor de poëtische trek.
Afhaalpoëzie heeft ook een kindermenu voor
de kleine poëziehonger.
Doorlopend vanaf 13.00 u.
Op Landgoed De Doornik.
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zondag in de hof van holland:

5 oktober

typhoon
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WAALDIJK 24, BEMMEL

waaldijk 28, bemmel

Doornikshof

Nachtschade

Nachtschade is een Amsterdams collectief liedschrijvers, dat popmuziek combineert met theater en poëzie. In hun energieke liveshow passeert de westerse
popcultuur de revue, verpakt in een jasje dat doet denken aan de Vaudeville van de jaren ’20.
Door de onorthodoxe presentaties en het gebruik van
samples en theater blijft een optreden Nachtschade je
nog lang bij.
14.00u, 15.30u & 16.30u

Typhoon staat voor echtheid en laat zijn stem
horen over een eigenwijze sound van blues, jazz
en hiphop.
‘Lobi Da Basi’ Typhoons tweede studioalbum, is
een kleurrijk en muzikaal album geworden met zijn
kenmerkende, eerlijke en openhartige schrijfstijl.
De bijdrage van Typhoons liveband en vrienden
als Benjamin Herman, Andre Manuel, Pete Philly

de plas bij zijdewinde

Aan de plas:

Vloeistof met ‘Dood In De Boot’

Vloeistof (Anja Reinhardt en Yuri Bongers) maakt dansvoorstellingen waarin de ervaring van het publiek een
essentiële rol speelt. Toeschouwers zijn actief onderdeel van een totaalervaring en creëren mede de inhoud
van de voorstelling. Vloeistof speelt op De Oversteek
Dood op de boot: hoe een romantisch uitje verandert
in een absurdistische moord.

Co-bomen,
boomgaard ‘Het Hoefijzer’
Co-bomen is in april 2014 opgericht door actieve bewoners van Nijmegen (Noord). Co-bomen heeft als
voornaamste doel om enkele vergeten en in verval geraakte robuuste hoogstam boomgaarden weer actief in
beheer te nemen, samen met de bewoners van Nijmegen en Lent. De boomgaarden van Co-bomen liggen
tussen Nijmegen Noord en Lent. Met deze karakteristieke hoogstamboomgaarden gebeurt nu niks. Met de
gemeente is een gebruikersovereenkomst afgesloten.
Dat betekent dat we nu er samen met medebewoners
de schouders onder gaan zetten en er weer een functie aan gaan geven. Activiteiten worden ontwikkeld ten
behoeve van een leefbare, groene en schone directe
woonomgeving. Noteer vast zondag 26 oktober in de
agenda, dan houdt Co-bomen haar eerste oogstfeest.
Co-bomen telt nu al meer dan 75 leden, ook u kunt lid
worden!
Zie www.cobomen.nl

theatergroep faas met Haaren:
Doo Wop

Theatergroep Faas met Haaren (Desiree van Haaren en
Judith Faas) speelt Doo-Wop Doo-Wop.
Een muzikale theatervoorstelling over twee zussen –
achtergrondzangeressen – in de jaren ’30 van de vorige
eeuw. Ze wachten in café De Zon op de derde zus, de
leadzangeres. Zonder haar kunnen ze niet beginnen.
De spanning tussen de twee loopt steeds hoger op,
maar het moet vooral
gezellig blijven. Het is pas crisis als het bier op is.
Tekst: Eva Gouda Regie: Pieternel Bollmann

15.00 u
Hof van Holland, Oosterhoutsedijk 88, Lent

festivallocatie

dijkhuis gijs

zaligestraat 8, lent

Novack

In café De Zon om 14.30u, 15.30u, 17.30u

Novack

Most Unpleasant Men

Met synthesizers, elektronische drums en percussie zet
Most Unpleasant Men een vol, fantasierijk en upbeat
geluid neer.Reflecterend op het moderne leven in de
stad en met een melancholische ondertoon.

Novack maakt onvervalste indiepop. In april 2014
bracht de Utrechtse band zijn tweede plaat uit getiteld
‘Arrivals’. De nieuwe nummers zijn een stuk extraverter
dan die op het debuutalbum Sequences and Stills.Een
fijn album vol met melancholische popsongs en fraaie
toetsenarrargementen.
13.00u

14.30u & 15.30u

13.00u, 14.30u & 16.30u

Co-Bomen
festivallocatie

cafe de zon/schuur van henk
dorpsstraat, lent

Doo-Wop
festivallocatie

koken aan de waal

Most Unpleasant Men

OOSTERHOUTSEDIJK 46, LENT

Le Voleur Villon

Nachtschade

en Qeaux Qeaux Joans en Jan Wessels maken van
‘Lobi Da Basi’ een warme ontmoeting. Op Festival
de Oversteek treedt Typhoon op in intieme setting
vergezeld door twee muzikanten.

INF
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Vloeistof

ETS

VER
KO
PUN OPT

Pruimenboomgaard ‘Het Hoefijzer’ /
Co Bomen: aan de tijdelijke weg tussen
de Waalbrug en Wijnfort, Lent.

Netty Gebbing vertelt Fabels voor jong en ouder

Netty Gebbing brengt verhalen tot leven met haar
verteltheater. Verhalen worden aangekleed met decor,
schmink en kostuums. Zo neemt Netty Gebbing haar
publiek mee een andere wereld in. Tijdens Festival de
Oversteek vertelt ze fabels voor jong en oud.
14.00u / 15.00u / 16.00u

de staalvreters
Ode aan de lapsteel

Ingmar Heytze en Johan Borger vormen samen de
Staalvreters. Als ijzeren duo verkondigen ze hun liefde
voor de lapsteel. ‘O lapsteel, gij godin van ijle klanken, soms op gammele pootjes, soms veilig op schoot’.
Borger en Heytze zijn verliefd op het instrument en
brengen een ode in woord, beeld en geluid. Verwacht
gedichten en natuurlijk veel lapsteelklanken maar ook
de - uniek in Nederland - ‘Hoort-u-een-pedalsteel-ofeen-lapsteel-quiz. Amusement, een brok in de keel en
bovenal: veel liefde voor de lapsteel.
In de schuur van Henk om 13.30u, 15.00u, 16.30u

Daniel Vis

Daniel Vis

Sebastiaan van Bijlevelt, bekend van de Nijmeegse
band Okieson en zijn werk als producer in de Galloway
Studio, is geestelijk vader van Le Voleur Villon. Met dit
project gaat Van Bijlevelt op zoek naar de grenzen van
muziek. Zowel muzikaal, maar ook fysiek. Hij demonteert
bestaande instrumenten en verplicht de muzikanten van
dienst door te spelen op het hout, de snaren, de vonken
en het stof dat overblijft van zijn instrument. Liefhebbers
van Steinway piano’s: loop even een blokje om.

Daniël Vis (1988) beklom begin 2009 voor het eerst een
dichtpodium. Een zware dag voor de stapels gedichten
die hij al geschreven had; niemand heeft ze sindsdien
nog gezien. Dat kan van Vis niet worden beweerd.
Zijn gedichten verschenen tot nu toe onder andere in
Strak! Het Liegend Konijn en Plebs. In februari 2014
won hij het NK poetry slam en in april 2014 verscheen
zijn debuutbundel crowdsurfen op laag water bij uitgeverij Prometheus. Daniël Vis draagt voor uit zijn debuut
‘Crowdsurfen Op Laag Water’.

16.30u

14.00u, 15.30u, 17.00u

Big Low’s dan tuffy

Dan Tuffy is bekend van bands als Big Low en Parne
Gadje. De van geboorte Australische muzikant maakt
met deze band muziek varirend van country-folk tot
opzwepende wereldmuziek. Op Festival de Oversteek
presenteert hij een uniek soloprogramma als storyteller.
Verwacht kleine liedjes en grote verhalen over landlopers, mensen die geluk hebben in de put zitten, enzovoorts. Het programma is een try-out voor een programma later in het jaar in de Nederlandse theaters te
zien is.
14.00u, 15.00u, 16.00u

Le Voleur Villon
festivallocatie

hof van holland

OOSTERHOUTSEDIJK 88, LENT

Gerjon en Gerben

Gerjon & Gerben:
Dood/Verderf/Vingerverf

Singer-songwriter Gerben Elburg en schrijver Gerjon
Gijsbers vormen het duo Dood / Verderf / Vingerverf.
Gerben Elburg heeft geen televisieprogramma nodig
om de beste singer-songwriter van Nederland te zijn.
Hij is de drijvende kracht achter Plastic Evolution en is
actief in talloze andere bands. Van Gerjons hand verschijnt wekelijks een Gollem op opinieblog Incognitief.
Hij leest de Gollem ook voor bij het regionale radiostation AladnaFM. Dood / Verderf / Vingerverf combineert
muziek met gortdroge literatuur.

Netty Gebbing

Ingmar Heytze

Big Low

14.30u, 16.00u, 17.30u
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beeldend werk van Space Cowboys
te aanschouwen

de kersenbongerd
ZALIGESTRAAT,

Albert Dedden en Paul Keizer vormen samen kunstenaarsduo Space Cowboys. Ze maken werken voor de
openbare ruimte. Op festival de Oversteek zijn de beelden Blossom en Closer te zien.
‘Buurman’ kookstudio Koken Aan de Waal verzorgt ’n
smaakvolle passende hap.

LENT

5

ZONdag

De Oversteek gaat voor de wind!
project A15 met als thema ‘de wind’.

kinderprogramma
op festival de oversteek

Doorlopend vanaf 13.00 u
Hof van Holland, Oosterhoutsedijk 88, Lent

Samen met Martina….Wind Vangen

festivallocatie

LANDGOED de DOORNIK
DOORNIK 1A, BEMMEL

en verder:

Fiet wil rennen. De hele dag. Maar het lukt niet. We maken samen een trektocht door de natuur.
Workshop blaasmuziek
We komen allemaal vrienden tegen die met ons willen Bouw je eigen blaasinstrument en speel mee in het winddansen. Dans je mee? Dan vangen we wat wind!
orkest. Blaas jij mee?
Martina Tak-Visser is een ervaren docent dans. Dans is
haar passie en met dans gaat ze op zoek naar het verhaal Geef kleur aan de wind
van de kids
Kleur met elkaar de vrolijke mega kleurplaat over windenergie in.
13.00 u / 15.00 u / 16.30 u

Knutselen met XieXie

Windquiz

Luchtige informatieve quiz. Test je kennis over windenerBouw je eigen windinstrument, een fraaie vlieger, beschil- gie.
der jouw aandeel van het windpark
Doorlopend vanaf 13.00 u.

Op het festivalterrein staat een artist impression van een
windmolen. Geef hierop jouw boodschap voor de wind
Theatergroep Toneel op het Fort presenteert de fami- mee!
lievoorstelling

Buurvrouw en Buurvrouw

Buurvrouw & Buurvrouw is een theatercollectief van
Maartje Fijen en Rosa Allessie. Ze maken kleurrijk, extravagant en surrealistisch danstheater op maat. Stijlen,
tijdperken en kostuums worden gecombineerd om een
verhaal te vertellen. Een deel van de verbeelding wordt
daarbij aan het publiek overgelaten.

Buurvrouw en Buurvrouw

The Space Cowboys

wind vangen

Vanaf 13.00 u voorstelling is doorlopend, toegang
telkens max. 5 personen

griftdijk 11, lent

xie xie

12.45u, 14.45 & 15.45u
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In Het Laurier En Nu
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Imkerij Bloem

Geopend vanaf 13.00 u.

Pema Tigelaar - In Het Laurier En Nu (in de boomgaard)
Pema Tigelaar toont op Festival de Oversteek haar afstudeervoorstelling van de HKU In het Laurier en Nu.
In het Laurier en Nu is een beeldende muzikale voorstelling gebaseerd op de Griekse mythe van Daphne
en Apollo. De voorstelling handelt rond de vraag hoe
en in hoeverre je verantwoordelijkheden moet nemen
in de maatschappij.
Spel: Sanne Engelen, Ruben Scholten
Regie: Pema Tigelaar
12.00u & 14.00u

Niels, de jongen die
met ganzen vloog

De Verhaalstoker

Imkerij Bloem

Radiobaken presenteert: de Aardlander
In de Bemmelse waard staat aan de defensiedijk
een klein en in onbruik geraakt gemaaltje. De gevelsteen is ondergespoten met graffiti, de pompen staan uit.

Startpunt wandeling
De Sprok (Waaldijk 9, Bemmel) 12.00 u /15.00 u
K3-Delta (Buitenpolder 26, Haalderen) 13.30, 16.00 u
Du van de wandeling ca. 45 minuten.

Beeldend kunstenaar en radio-archeoloog Robbert van der Horst blaast er met zijn mobiele radio- en onderzoeks-station De Aardlander nieuw
leven in. U ziet het met uw ogen en hoort het in
de ether! Geen geheim blijft bewaard en geen
verhaal verzwegen.

Radiobaken onderhoudt al jarenlang contact met
het Russische station “Radio Sputnik” en zal ook tijdens haar programma voor de Oversteek proberen
een verbinding tot stand te brengen.
Loop mee met onze tocht door de Bemmelse waard.
U krijgt een eigen radio en bij regen een paraplu !
Ontmoet de radio-archeoloog en verbaas u over zijn
vondsten en verhalen. op zondag. Een voorstelling
die u niet mag missen.
Geschikt voor alle leeftijden. Bij slecht weer wordt
dichte schoenen aangeraden !

Wind,
de duurzame energiemotor

Project A15 stimuleert meer windmolens voor en door
burgers langs de A15. Windenergie is beter voor het
milieu en maakt ons onafhankelijk van andere landen.
Wind op land is de goedkoopste vorm van duurzame
energie en efficiënt. Eén windmolen levert evenveel
energie als 12 voetbalvelden met zonnepanelen.

Meer dan alleen milieuwinst

Voor een potje honing en laat je door hen rondleiden
door hun fraaie bijentuin.
Doorlopend te bezoeken.

In Het Laurier En Nu

Filmhuis

Doorlopend filmprogramma met informatieve, grappige
In deze interactieve voorstelling wordt Niels betoverd en onhullende filmpjes over windenergie.
door een kabouter, waarna hij vliegend op gans Maarten heel veel spannende avonturen beleeft. Niels heeft Fotostudio
wel de hulp van het publiek hard nodig om de avonturen Laat de wind maar waaien en leg dit verfrissende moment
tot een goed einde te brengen. Dus wees er bij!
vast in een ‘windie’, een selfie in de wind.

PROJECT A15

Jeroen de Jong werkt als coach en verhalenverteller.
Van sprookjes en volksverhalen uit het hoge Noorden
tot eigentijdse vertellingen over liefde en verwondering. Hij vertelt verhalen voor volwassenen, kinderen of
allebei. Jeroen de Jong schuwt interactie niet en creëert samen met zijn publiek een unieke beleving.

de historische tuin

Niels, de jongen
die met Ganzen vloog.

13.30 u / 16.00 u

De Verhaalstoker vertelt.

festivallocatie

Boodschappen voor de wind

Wereldrecordpoging
‘levende’ windmolen

We proberen het wereldrecord ‘Grootste Levende
Windmolen’ te vestigen.
De wereldrecordpoging vindt plaats vlakbij Landgoed De Doornik in het weiland aan de uiterwaardenkant van de Waaldijk ter hoogte van Sprok (ongeveer
5 minuten fietsen vanaf de Waalbrug).
Laat zien dat je ook vóór de wind wilt gaan. Doe mee!
Tijd: 12.00 u

Windmolens zijn niet alleen goed voor ons milieu, ze kunnen ook winst opleveren voor je buurt en je portemonnee. Praat mee en beslis mee over de opbrengst van de
molens. Er is meer mogelijk dan je denkt. Zo kun je bijvoorbeeld een deel van de opbrengst in een windfonds
laten storten, waarmee je bijvoorbeeld jouw buurthuis
laat opknappen. Of kun je als omwonende extra korting
op je stroomrekening ontvangen. Wil je mede-eigenaar
worden van de molens en mee delen in de winst? Meld
je dan aan bij een windcoöperatie.

Steek energie in eigen molens

Ook bij Nijmegen zijn plannen voor een windpark. Iedereen uit de regio kan straks investeren in en mede-eigenaar worden van het windpark. Je kunt het project nú
al van jou maken door lid te worden van de coöperatie
Windpower Nijmegen. Dan help je mee in het traject tot
aan de oplevering en draag je bij aan het verduurzamen
van onze regio.
Iedereen kan lid worden van de coöperatie (eenmalig
€25,00). Dan word je betrokken in het proces tot aan de
oplevering van het windpark in 2016 of 2017.
Meedoen? Ga naar www.windparknijmegenbetuwe.nl

Eerste duurzame snelweg
ter wereld
Project A15 is een initiatief van Milieudefensie en Natuur & Milieu mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Samen gaan ze de A15 de komende jaren veranderen in de eerste duurzame snelweg ter
wereld. De ambitie is om 40.000 mensen elektrisch te
laten rijden in 3.500 deelauto’s op lokaal opgewekte
stroom uit zon en wind. Beslis mee over de opbrengst
van de windmolens. Sluit je aan en doe mee! Ga naar
www.projecta15.nl/windenergie
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Festival de Oversteek dankt alle gastheren en gastvrouwen van alle prachtige locaties waar we weer te gast mogen zijn.
Ook bedankt zij alle vrijwilligers en medewerkers zonder wier enthousiasme het festival never nooit niet mogelijk zou zijn.
En natuurlijk alle kunstenaars, dans- en theatermakers, schrijvers en beeldend kunstenaars die de polder boven Nijmegen één weekend lang
omtoveren tot één grote oase.

Colofon
Festival de Oversteek komt jaarlijks
tot stand dankzij….
Programmering / artistieke staf:

Marten De Paepe (muziek/theater), Dennis Gaens (literatuur), Kim Uittenhout (Beeldende Kunst), Helga Verheugd
(producent Theatraal AM Waal), Elvira Visser (jeugdprogrammering en coördinatie medewerkers).

Productie:

Peter Onstein (productie en logistiek), Martijn Roselaar
(technische productie)

Communicatie:

Lisa van Rens (teksten), Buro Brandstof - Walter van Rooij
(vormgeving), Roel Venderbosch (ontwerp beeldmerk)
Bas Broeder (creatieve / zakelijke leiding)
Amelia van den Bergh (stage).

Festival de Oversteek presenteert een spannend en verrassend programma op sfeervolle locaties in een kenmerkend wijds rivierlandschap onder een oneindige horizon. Festival de Oversteek verbindt natuur, landschap,
erfgoed en (cultuur)historie met muziek, theater, dans,
literatuur, poëzie en beeldende kunst. De deelnemende
locaties liggen fraai verscholen langs de Waaldijk tussen
Oosterhout, Nijmegen Noord, Lent en Bemmel

Contact: Stichting Festival de Oversteek, Terralaan 71, 6515 JN Nijmegen info@festivaldeoversteek.nl

www.festivaldeoversteek.nl

Festival De Oversteek op

de Nijmeegse Kunstnacht

Op 27 september is Festival de Oversteek aanwezig op De Nijmeegse
Kunstnacht en wel bij Galerie Bart Kunst In Huis.
Zij presenteren dan in hun gloednieuwe pand op De Honig ‘De Nieuwe Oogst’, de afgestudeerde beeldend kunstenaars aan de diverse
academies.
Festival De Oversteek liet zich
inspireren en presenteert een
visuele dansproductie.
Deze dansproductie komt tot
leven door Dance Company
Madhoerie, Dance Fever en
de VJ Jeroen Bevers. Samen
brengen zij dans en beeldende
kunst met als uitgangspunt de
natuur.
Galerie Bart, Waalbanddijk 22,
Nijmegen.
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