
1. BASTION 
onder de Waalbrug, op eiland Veur-Lent

DDJ Choreography - How Love’s Made 
De jonge choreograaf Dalton Jansen onderzoekt in How Love’s Made verhoudingen tussen 
dansers. Welke invloed heeft een grote, natuurlijke ruimte op menselijke relaties? Worden 
die sterker, of raken die hierdoor juist beknot? Dalton Jansen won recentelijk meerdere 
prijzen voor zijn choreografieën. Hij studeert aan de Academie voor Theater en Dans in 
Amsterdam.

13.45, 14.45 & 15.45 uur (20 minuten)

2. SCHUUR VAN HENK 
achter Café De Zon, Oosterhoutsedijk 16, Lent

Mitch Rivers
Mitch Rivers schrijft soulvolle folk- & americana-
liedjes. Onder zijn bedeesde stem gaat een hon-
gerige en rusteloze ziel schuil. Mitch speelde ooit 
in punkbands, maar is inmiddels stevig in de ban 
van artiesten als Otis Rush, Jonathan Wilson en 
Ray LaMontagne.

14.00 & 15.00 uur (30 minuten)

3. KOKEN AAN DE WAAL 
Oosterhoutsedijk 46, Lent

Rogier Pelgrim
De Wageningse singer-songwriter Rogier Pelgrim reisde afgelopen jaar stad en land af 
voor meer dan 650 optredens. Ook maakte hij een pelgrimstocht naar Santiago De Com-
postella. Over de zoektocht naar intense rust én de verlokkingen van een druk stadsleven 
gaat zijn nieuwe album Birds & Busy People.

15.00 & 16.30 uur (30 minuten)

4. BOTENLOODS RV DE WAAL 
Oosterhoutsedijk 48, Lent

iET & Conny Janssen Danst - Clarity
Multidisciplinaire performance met muziek en 
dans, gebaseerd op het gelijknamige debuut van 
multi-instrumentalist, vocalist en singer-songwriter 
iET. Choreograaf Davide Bellotta werkte de songs 
van Clarity uit in dans. Twee dansers van het toon-
aangevende Nederlandse dansgezelschap Conny 
Janssen Danst voorzien de performance van een 
nieuwe dimensie.

Mizrakh
buiten

Mizrakh maakt een opwindende mix van verschil-
lende soorten wereldmuziek: klezmer, cajun, zyde-
co en exotische jazz. Als luisteraar zweef je over de 
halve wereldbol. In 2012 ontving Mizrakh een prijs 
voor de beste klezmerband van Nederland.

ALL-IN - ZIN 
De dansers van ALL-IN belichamen in ZIN de 
vijf zintuigen van de mens: horen, zien, voelen, 
proeven en ruiken. Ze voegen er daar eentje 
aan toe: evenwicht. ALL-IN zoekt naar harmonie 
en evenwicht in een wereld vol prikkels. ALL-IN 
is een nieuw dansgezelschap onder leiding van 
Lynn Kosakoy.

iET & Conny Janssen Danst: 13.00 & 15.00 uur (30 minuten)
Mizrakh: 13.30 uur (30 minuten)
ALL-IN: 14.00, 16.00 & 17.00 uur (20 minuten)

5. HISTORISCHE TUINDERIJ WARMOES
Griftdijk Noord 11, Lent
Historische Tuinderij Warmoes is vernoemd naar warmoezeniers: tuinders die van 
oudsher woonden en werkten in Lent. In de historische tuin wordt nog steeds getui-
nierd. Ook is er een hoogstamboomgaard met bijzondere fruitrassen.

Wildplukwandeling van Ellen Mookhoek
Ellen Mookhoek laat zien dat wildplukken leuk, lekker, leerzaam en heel lokaal is! 
Ontdek én proef verschillende soorten eetbare wilde bloemen, vruchten en planten. 
Ellen is auteur van De eetbare stad. Ze komt vaak over de vloer bij Yvette van Bo-
ven, bekend van het smeuïge VPRO-programma Koken met Van Boven.

Kletskous - Ga je mee naar de zee? (2+)
boomgaard
Ga je mee naar de zee? is een fantasierijke 
voorstelling met livemuziek gebaseerd op het 
prentenboek Boer Boris gaat naar zee van Phi-
lip Hopman en Ted van Lieshout. Muis wil niets 
liever dan op vakantie naar zee. Boer Martine 
heeft het veel te druk om op vakantie te gaan. 
Wat nu?

TG BAM - OSMOSIS 
gangetje schuur 
OSMOSIS is een fysieke performance waarin 
Jochem van Rijsingen vol humor het univer-
seel menselijke verlangen beschouwt erbij te 
willen horen. En over de onmogelijkheid om 
écht connectie te maken met de ander. 

LIE
boomgaard
LIE valt op door een bijzondere bezetting van 
twee drummers, twee gitaristen en een zan-
geres. Ook opvallend zijn de bijzondere stem-
technieken en Nederlandstalige teksten van 
zangeres Annelie de Koning. LIE zoekt con-
trastrijke klankkleuren en levendige structuren.

Wildplukwandeling van Ellen Mookhoek: 13.15 & 14.45 uur (45 minuten)
Kletskous: 13.30 & 15.30 uur (30 minuten)
TG BAM: 14.00, 15.00 & 16.30 uur (20 minuten)
LIE: 14.30 & 16.00 uur (30 minuten)

6. WAALSTRANDJE PAAL 885 
Henk Jacobsenpad, Waalzijde eiland Veur-Lent (tegenover de Honig)
Julia Heider - Matar a saudades
De danstheatervoorstelling Matar a saudades geeft een indringende kijk 
in het leven van een emigrant. Onder leiding van choreograaf Julia Heider onderzoe-
ken vijf dansers van Die Aktiven hun eigen migratieproces en delen hun onvergete-
lijke avonturen. Welke dierbare herinneringen van thuis neem je mee? Wat overkomt 
je als je een grens overschrijdt? 

13.30, 14.30 & 15.30 uur (20 minuten)

7. FORT BENEDEN LENT
Zaligestraat 6, Lent
TG De Wolven - EXIT 
bunker
In EXIT is alles maakbaar. Mensen zoeken de 
liefde van hun leven online. Als er iets mis 
gaat, dan is er vast een app voor. Toch is 
er één stukje leven waar geen controle over 
is: de dood. EXCITING B.V. maakt daar een 
einde aan.

Mizrakh
buiten
Mizrakh maakt een opwindende mix van verschillende soorten wereldmuziek: kle-
zmer, cajun, zydeco en exotische jazz. Als luisteraar zweef je over de halve wereld-
bol. In 2012 ontving Mizrakh een prijs voor de beste klezmerband van Nederland.

MCHNRY 
bunker
MCHNRY is het live art én muziekspektakel 
van Levi van Huygevoort & Arnold Kooij. 
Verwacht een wervelende live action paint 
show met gitaar, drums/beats en synths, 
waarbij de houtskool je om de oren vliegt. 
Een show van MCHNRY is als een vuistslag 
van Bob Ross in het gezicht van Iggy Pop.

TG De Wolven: 14.15 & 16.00 uur (40 minuten)
Mizrakh: 15.00 uur (30 minuten)
MCHNRY: 15.30 & 17.00 uur (30 minuten)

8. HOF VAN HOLLAND I.S.M. FABRIKAAT
Oosterhoutsedijk 88, Lent
Fabrikaat is van mei tot en met september 2017 aanwezig op Hof van Holland met 
paviljoen KAPKAR / SF-P7S. In het paviljoen zijn exposities, lezingen, presentaties 
en ontmoetingen. Ook jouw idee is welkom!

Expeditie Noord
Wandel met beeldend kunstenaar Dorien de Wit door het Rivierpark en leer het 
landschap én je plek hierin opnieuw kennen.

Wintertuin presenteert:  
Max Hermens, Jante Wortel en Marjolein Visser
Literair productiehuis Wintertuin vaardigt drie jonge auteurs af: Max Hermens, 
Jante Wortel en Marjolein Visser. Zij schrijven nieuw werk geïnspireerd op Hof van 
Holland. In KAPKAR dragen ze deze teksten en ander eigen werk voor. 

Charlotte Gillain - Systar
De voorstelling is binnen in de boerderij
Drie zussen spelen een spel waarbij de gemoederen hoog oplopen. In no time 
verandert liefde in haat. Hoewel er soms ook tederheid is, blijkt samenleven al snel 
onmogelijk. Gemaakt door studenten van de Bachelor Docent Dans van ArtEZ.

Estafest
Eigenzinnig kwartet jazzmusici met gitaarvir-
tuoos Anton Goudsmit (o.a. New Cool Col-
lective) in de gelederen. Alle vier muzikanten 
wonnen tussen 2010 en 2014 de Boy Edgar 
Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland voor 
jazz en geïmproviseerde muziek. De Volks-
krant: ‘Een zeldzame hoeveelheid geniale 
ideeën, allemaal even origineel uitgewerkt.’

Expeditie Noord: 11.00 & 17.00 uur (30 minuten)
Wintertuin presenteert: 13.30, 15,30 & 16.30 uur (30 minuten)
Charlotte Gillain: 14.00, 15.00 & 16.00 uur (20 minuten)
Estafest: 14.00 & 16.00 uur (30 minuten)
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9. IMKERIJ BLOEM
Oude Groenestraat 3, Oosterhout
Imkerij Bloem ligt aan de ingang van de buitenplaats Oosterhout. In deze groene 
oase vol met fruit en eetbare bloemen leven maar liefst dertig bijenvolken. Solog-
neschapen begrazen de bermen en weilanden in de nabije omgeving. De natuur-
zuivere honing van Imkerij Bloem is verkrijgbaar in diverse land- en biologische 
winkels in de regio. Ook aan huis is honing te koop!

Mathijs Leeuwis
Met GALIBIER verenigt Mathijs Leeuwis twee 
van zijn grote passies: pedalsteel en wiel-
rennen. GALIBIER bestaat uit instrumentale 
stukken, louter uitgevoerd met pedalsteel. 
Elektronische soundscapes, minimalistische 
ambient en snoeihard snarengeweld: het zit 
allemaal in het peloton. 

Mankementen
Mankementen is het popmannenkoor van 
gastheer Willem. Deze matties met seni-
orenpas zingen van zich af wat ze zoal be-
zighoudt in het soms nog veelbewogen 
alledaagse leven. Het gezelschap brengt 
spitsvondige eigen teksten op bestaande 
evergreens.

Sharista Bechan
Sharista Bechan stalt in de tuin haar grote 
schminkdoos en tovert ieder kind om in een 
kleurige honingbij of fraai Solognelam.

Mathijs Leeuwis: 13.30 & 15.00 uur (30 minuten)
Mankementen: 14.00 & 15.30 uur (30 minuten)
Sharista Bechan: doorlopend

10. PINETUM LANDGOED OOSTERHOUT
Waaldijk 49, Oosterhout
Het Pinetum is de naaldboomtuin van Landgoed Oosterhout. Vanaf Imkerij Bloem 
wandel je er binnen tien minuten naartoe. Vanaf de Waaldijk duurt de wandeling 
zo’n drie minuten.

Judith Naber en Monica Coronado - 
El sol y la luna
De uit Barcelona afkomstige zangeres Moni-
ca Coronado en de Arnhemse danseres Ju-
dith Naber presenteren een voorstelling vol 
temperament, dans en muziek. Dans, zang, 
emotie, passie en poëzie ontmoeten elkaar 
in een eigenzinnige stijl.

14.00 & 15.30 uur (30 minuten)

ONZE PARTNERS:
Bibliotheek Gelderland Zuid, LUX, De Vereeniging/Stadsschouwburg, 
Co-Bomen, Lentse Oeverspelen, MudBoot Sessions, Open Monumen-
tendag, Fabrikaat, Nijmegen Summer Capital of Holland    WWW.FESTIVALDEOVERSTEEK.NL

FESTIVAL DE OVERSTEEK biedt een afwisselend programma 

op 22 locaties langs de oevers van de Waal  met onder meer: 

fanfarepunk van De Kift, Jan Terlouw Junior & The Nightclub, 

hemeltergend mooie americana van Bony King, improvisatiejazz 

van Estafest (met gitaarvirtuoos Anton Goudsmit, o.a. New Cool 

Collective) en een unieke combinatie van moderne dans en mu-

ziek van iET & Conny Janssen Danst. Ook het geschreven én 

gesproken woord komt aan bod: Literair Productiehuis Wintertuin 

vaardigt drie jonge auteurs af. Op Atelier TAW presenteren jon-

ge dans- en theatermakers zich op verrassende locaties. Of ga op 

Expeditie Noord en kijk door de ogen van kunstenaars naar het 

rivierenpark.

FESTIVALINFO

CULTUREEL AVONTUUR AAN DE OEVERS VAN DE WAAL

Festival De Oversteek vindt plaats op twee zondagmiddagen: 3 september is 

editie West op tien locaties ten westen van de Waalbrug. Editie Oost is een 

week later op dertien locaties oostelijk van de Waalbrug.

KAARTVERKOOP

Koop je kaartjes gemakkelijk (en goedkoop!) online. 

Tijdens het festival zijn op alle locaties tickets contant aan de kassa te koop.

Tevens liggen op alle locaties timetables en routekaarten.

• Dagkaart editie West: online: € 12,50, aan de deur: € 17,50 

• Dagkaart editie Oost online: € 15,00 aan de deur: € 20,00 

• Passe-partout online: € 25,00  

Bezoekers tot en met 15 jaar hebben gratis toegang.

CASH ONLY
Op Festival De Oversteek is het niet mogelijk om te pinnen, neem daarom ge-

noeg contant geld mee. Gelieve gepast te betalen.
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SUBSIDIËNTEN

BEREIKBAARHEID

Een bezoek aan Festival De Oversteek is een fraaie wandeling of fietstocht door 

een prachtig rivierenlandschap. Alle locaties liggen op steenworpafstand van de 

Waal én van elkaar. Dus: kom op de fiets of parkeer je auto centraal en ga te voet 

verder.

Fotocredits: zie website www.festivaldeoversteek.nl



13. BETUWE BRASSICA
Zandsestraat 20, Bemmel
Betuwe Brassica is het tuin- en akkerbouwbedrijf van Twan Houterman en Esther 
Ruge. Op het terrein is ook zorgboerderij De Groote Locht te vinden: een leer- en 
werkplek waar kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar kennismaken met het dyna-
mische boerenbedrijf. Benieuwd naar flora & fauna in en om Betuwe Brassica? Om 
14.30 en 16.00 uur start een rondleiding van circa 20 minuten.

Bloempotjes versieren met Elvira Visser
Jonge festivalbezoekers kunnen samen met Elvira Visser tussen het kleinvee in de 
schuur aan de slag met superfleurige bloempotjes. Zet het potje bij thuiskomst in de 
vensterbank en na een paar dagen verschijnen de eerste bloempjes.

Plots
Zijn we eilandjes of staan we met elkaar in verbinding? Ga mee op 
een avontuurlijke ontdekkingstocht vol ervaringen, gevoelens, smaken, 
geur, geluiden en beelden. Gemaakt door studenten van de Bachelor 
Docent Dans van ArtEZ.

Jan Jerlouw Junior & The Nightclub
Jan Terlouw Junior & The Nightclub is een 
lang gekoesterde droom van Jan Terlouw Juni-
or, een jonge telg uit een familie vol schrijvers 
en componisten. Laat je meevoeren door be-
zeten jazzvingers, diepe elektronische bassen 
en vintage soulzang. Een rare maar ware sa-
menkomst van het beste van Eminem en Frank 
Sinatra.

Waltzburg 
(tussen ‘t kleinvee in de schuur)
Waltzburg maakt eclectische indie voor de 
fijnproever én smaakbarbaar. De band werkt 
samen met producer Simon Akkermans (o.a. 
Bombay) aan nieuw materiaal in het Utrechtse 
Kytopia. Dit najaar speelt Waltzburg mee met 
het rondreizende festival Popronde.

Bloempotjes versieren met Elvira Visser: 13.30, 14.30, 15.30 & 16.30 uur (30 minuten)
Plots: 13.45, 14.45 & 16.45 uur (20 minuten)
Jan Terlouw Junior & The Nightclub: 14.00-14.45 uur
Rondleiding door gastvrouw Esther: 14.30 en 16.00 uur (20 minuten)
Waltzburg: 15.30 & 16.30 uur (45 minuten)

1. BASTION  
onder de Waalbrug, op eiland Veur-Lent
Expeditie Noord
Wandel met beeldend kunstenaar Isolde Venrooy door het Rivierpark en leer het 
landschap én je plek hierin opnieuw kennen. 

Skandalisi Dance - 1986 
Een fysieke dansvoorstelling en samenkomst van dans, visual arts en muziek. De voor-
stelling volgt hoe het menselijk lichaam zich aanpast aan de omgeving én de samen-
leving. Hoe iemand gevormd wordt, is een kwestie van keuze. De choreografie is van 
de jonge dansers Loris Casalino en Riedon van den Berg.

Fable Dust
Filmmaker, componist en gitarist Niels Duf-
fhues geeft in Fable Dust met beeld en mu-
ziek zijn filmische verlangen naar weidse land-
schappen, roadmovies en donkere romantiek 
vorm. Een filmconcert en unieke samensmel-
ting van livemuziek en filmkunst.

DDJ Choreography - How Love’s Made
De jonge choreograaf Dalton Jansen onderzoekt in How Love’s Made verhoudingen 
tussen dansers in een grote, natuurlijke ruimte. Versterkt de uitgestrektheid menselij-
ke relaties? Of raken die juist hierdoor beknot?

Expeditie Noord: 11.00 & 17.00 uur (30 minuten) 
Skandalisi Dance: 13.30, 14.30 & 15.30 uur (20 minuten)
Fable Dust: 13.45, 14.45 & 15.45 uur (20 minuten)
DDJ Choreography: 16.15 uur (20 minuten)

2. WAALSTRANDJE BIJ BUNKER 
kruising Oudedijk en drempel, eiland Veur-Lent
Anna & Kim - Stil Stromend Zand
Van jongs af aan leren we ons netjes te ge-
dragen. Met mes en vork eten, niet smakken 
en met twee woorden spreken. Stel je voor: 
een plek waar álles mag en álles kan. Anna & 
Kim creëren zo’n plek. Als publiek mag je heel 
eventjes binnenkijken. 

Radio IYP - Toon mij uw landschap, en ik zal zeggen wie u bent  
Iets voorbij het Bastion ligt aan de Oudedijk 
een kolk die herinnert aan dijkdoorbraken uit 
lang vervlogen tijden. Emma Meelker en Mar-
jolein van der Meer nemen hier op een speel-
se manier duurzaamheid onder de loep. Wat is 
hun relatie met de wildernis? Neem een pod-
cast mee op en ga op stap!

Anna & Kim: 14.00, 15.00 & 16.00 uur (20 minuten)
Radio IYP: doorlopend

3. DE KLEINE WIEL 
Karl Marxstraat 101, Lent
Annelie de Vries
Annelie de Vries maakt minimalistische pianostukken. In de zomer van 
2016 nam ze veel eigen composities in alle rust op bij haar thuis. De 
muziek van Annelie is dromerig en melancholisch, verstild en aangrij-
pend.

Sommerhus
Singer-songwriter en gitarist Vera Jessen- 
Jührend en zanger en contrabassist Peter Jes-
sen vormen samen het kamerpopduo Som-
merhus. In Sommerhus koppelen zij sterke 
melodieuze nummers aan een avontuurlijke 
experimenteerdrift.

Annelie de Vries: 13.00-13.45 uur
Sommerhus: 14.00 & 15.00 uur (30 minuten)

4. POMPSTATION STROOM
Vossenpelssestraat 16, Lent (voorheen Das Kabinett)
Dan Hair
Dan Hair is een zorgvuldige knutselaar en een 
kluizenaar, opererend vanuit zijn tot studio ver-
bouwde rommelhok in het vervallen kantoor-
pand waar hij woont. Hij maakt muziek met 
behulp van vaak ongebruikelijk instrumenten, 
en een handvol bevriende muzikanten.

KOLFSKOP
Hoog behaard, diep genaveld en sterk ge-
aderd! Het eigenzinnige en meeslepende 
Vlaamse trio KOLFSKOP heeft een meer dan 
uitstekende livereputatie. KOLFSKOP is met 
een unieke mix van poëzie, rock en cabaret 
een opkomend fenomeen in het muziek- en 
theaterlandschap. 

Dan Hair: 14.00 & 15.00 uur (30 minuten)
KOLFSKOP: 16.00 & 17.00 uur (30 minuten)

5. SPEELBOS 
achter Pompstation Stroom, Vossenpelssestraat 16, Lent
Demi Knight
Demi Knight (20) groeide op met Dolly Parton 
en Loretta Lynn. Dat ze dezelfde countrysound 
als hen bezit, laat ze in 2015 horen in De beste 
singer-songwriter van Nederland. Deze winter 
nam Demi met band haar debuutalbum op in 
het Utrechtse Kytopia. Voor liefhebbers van 
frisse country en americana.

14.30 & 15.30 uur (30 minuten)

6. DOORNIKSHOF
Waaldijk 24, Bemmel
Living Room Heroes
Living Room Heroes is een Southern soulband. 
Het warme en soulvolle geluid is de ideale 
soundtrack van een lange rit over de eindeloze 
vlaktes van Noord-Amerika. Inspiratiebronnen 
als The Woodbrothers, Amos Lee en Ben Har-
per zijn duidelijk hoorbaar. De band deelde al 
het podium met Douwe Bob en Albert Lee.

13.30 & 15.00 uur (30 minuten)

7. SPROKKELBOS 
achter Doornikshof, Waaldijk 24, Bemmel
TG Mathilda - Waldeinsamkeit 
De vijf spelers van TG Mathilda volgen in 
Waldeinsamkeit een eigen route en verhaal-
lijn door het Sprokkelbos. Zoek ze op, ach-
tervolg ze en dwaal verder. Her en der vind 
je borden met gedichten en radio’s waar ge-
luidsfragmenten uit klinken. Je hebt 20 tot 
50 minuten om alle verhaallijnen te volgen.

14.00, 15.30 & 17.00 uur (20 tot 50 minuten)

8. OOIBOSJE AAN DE WAAL 
bereikbaar via het struinpad aan de Waal achter Café de Sprok (Waaldijk 9, Bemmel) of via ‘t 
paadje vanaf de Defensiedijk ter hoogte van het gemaal.
Lotte Giezen & Ronja White - Plek
middenin het ooibosje  
Deze dynamische danstheatervoorstelling 
neemt je mee naar een goed verscholen 
locatie, middenin de natuur. Trek je laarzen 
aan of doe je schoenen uit. Verlies jezelf in 
schaduw en diepte, en vind jezelf opnieuw 
uit.

Stan Geurts & Maartje Goes - The Art of Being Afraid 
The Art of Being Afraid is een beeldend en muziektheatraal requiem 
voor viool, cello en stem. Stan Geurts en Maartje Goes nemen hierin 
afscheid van hun angsten, en begraven die aan de oevers van de Waal. 
Let op: deze voorstelling duurt inclusief de wandeling vanaf de verzamelplaats op 
de Waaldijk bij Café de Sprok circa 45 minuten.

Lotte Giezen & Ronja White: 13.15, 14.15 & 15.15 uur (20 minuten)
Stan Geurts & Maartje Goes: 14.15, 15.15 & 16.15 uur (20 minuten, incl. wandeling 45 min.)

9. KUNST EN KOKEN
Vossenpelssestraat 45, Lent
Suzanne organiseert in haar atelier Kunst en Koken culinaire en culturele work-
shops. Zo is er een schilderworkshop, afgesloten met een rondleiding door de 
zalmrokerij in het nabij gelegen Landgoed Doornik. In een andere workshop leren 
deelnemers de culinaire geneugtes van onkruid kennen. Het decor voor deze voor-
stelling is van haar hand…

Skandalisi Dance - (P)Ain/t in love
In (P)Ain/t in love volg je enkele opeenvol-
gende levensfases van een jonge vrouw. 
Hoe bepalen mensen om haar heen de 
keuzes die ze maakt? Dans, muziek en beel-
dende kunst vormen een intiem samenspel. 
De choreografie is van Riedon van den Berg, 
afgestudeerd aan ArtEZ als danser en maker.

14.30, 15.30 & 16.30 uur (20 minuten)

10. DOORNIKSE NATUURAKKERS
via de parkeerplaats aan de Vossenpelssestraat - recht tegenover Kunst en Koken, of het struin-
pad aan het einde van Doornik, evenwijdig aan Waaldijk.
NIUK - Tik talk 
veldschuur 
Tik talk is een choreografie over de gevol-
gen van industrialisatie voor landbouw én 
persoonlijke contacten. Met een moderne 
danstaal, beïnvloed door Litouwse land-
bouwtradities, bespreekt NIUK in Tik talk het 
belang van geduld, inspanning en gemeen-
schapsgevoel.

De Jonge Blonde Goden
Openluchtklasklokaal 
De jonge Nijmeegse auteurs Wout Waan-
ders en Laurens van de Linde vormen samen 
het Nijmeegse duo De Jonge Blonde Go-
den. In de muziektheatervoorstelling 2 op 
reis verbinden ze literatuur en performance 
op alle mogelijke manieren.

NIUK: 14.30, 15.30 & 16.30 uur (20 minuten)
De Jonge Blonde Goden: 15.00 & 16.00 uur (30 minuten)

11. BOOMGAARD SMITJESLAND  
Smitjesland 4, Lent
Boomgaard Smitjesland is net als vele vergeten boomgaarden in Nijmegen-Noord 
in beheer van Co-Bomen. Bewoners uit de directe omgeving onderhouden deze 
groene oases en plukken er samen de vruchten van. Ondersteun en word lid via 
www.cobomen.nl.

Lieve & Judith
Lieve neemt de leukste prentenboeken mee uit de bibliotheek. Terwijl ze die voor-
leest, speelt Judit op haar harp. Eén van de boeken die Lieve & Judith zeker ten 
tonele brengen is De kleine walvis, prentenboek van het jaar. Ga je met ze mee 
op avontuur?

Bony King
De Vlaamse singer-songwriter Bram Van-
parys maakte als The Bony King of Nowhere, 
tegenwoordig kortweg Bony King, vier al-
bums en een soundtrack vol hemeltergend 
mooie americana. Zijn jongst geborene Wild 
Flowers nam hij in Los Angeles op samen 
met producer Ryan Freeland, bekend van 
zijn werk met o.a. Ray Lamontagne.

Poëzie Centrale
De Poëzie Centrale bestaat uit een tiental ouderwetse telefoons. Je vindt ze overal 
in boomgaard Smitjesland. Hoor je er eentje rinkelen? Druk dan de hoorn aan je 
oor. Via een keuzemenu bepaal je welk gedicht je wilt horen. Water, auto’s, natuur, 
tijd, filosofie, dansen: geen enkel onderwerp is de Poëzie Centrale vreemd.

Lieve & Judith: 13.30, 14.30 & 15.30 uur (30 minuten)
Bony King: 14.00 & 16.00 uur (30 minuten)
Poëziecentrale: doorlopend

12. LUILEKKERLENT 
Pelseland 5, Lent
De Kift
De Kift staat al negenentwintig jaar bekend 
om een unieke combinatie van fanfare en 
punk. Tijdens Festival De Oversteek speelt 
De Kift de mooiste liederen en feestelijkste 
nummers, van Yverzucht (1989) tot Rats on 
Rafts/De Kift (2016). Ook laat de groep voor 
het eerst werk horen van een eind dit jaar te 
verschijnen nieuw album.

bFAKE
bFAKE is PinKi, da Bruin en DJ DNA (ex-Ur-
ban Dance Squad). Gedrieën spelen ze, al 
party-crashend, menig festival en podium 
plat. bFAKE is energiek, wild en dansbaar. 
Met een liveshow die je niet wilt missen. Dit 
jaar sluiten ze Festival De Oversteek sto-
mend af.

De Kift: 15.30-16.15 uur
bFAKE: 17.00-17.30 uur
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LENTSE OEVERSPELEN

Festival De Oversteek op de Lentse Oeverspelen

Op 3 september is tussen 12.00 en 18.00 uur voor de dertiende keer de 

Lentse Oeverspelen: dé opening van het culturele seizoen aan de noordkant van 

de Waal. Festival De Oversteek is aanwezig in de Schuur van Henk, backstage bij 

Café De Zon met muziek van Mitch Rivers.

RONDLEIDINGEN

Op 10 september verzorgt Open Monumentendag een 

rondleiding op Landgoed Doornik. Je bezichtigt het landhuis, de schuur, de 

prachtige tuinen erachter en als toetje de zalmrokerij. De wandelingen vertrek-

ken vanaf het landhuis (Doornik 1, Bemmel) om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Deel-

name is gratis. Er zijn ook rondleidingen op 3 september (wildplukwandeling 

met Ellen Mookhoek) en 10 september bij zorgboerderij Betuwe Brassica 

(rondleiding door gastvrouw Esther).

FAMILIEPROGRAMMA

Ook voor jonge overstekers is er genoeg te beleven: 

er zijn kindervoorstellingen en leuke doe- en speelactiviteiten. Op 3 

september speelt Kletskous een fantasierijke voorstelling met livemuziek, en 

schminkt Sharista Bechan bij Imkerij Bloem. Op 10 september speelt in de 

boomgaard van Smitjesland een vertelvoorstelling met harpbegeleiding. Elvira 

Visser knutselt tussen het kleinvee in Betuwe Brassica fleurige bloempotjes.

ATELIER TAW
Twaalf jonge, talentvolle en ambitieuze dans- en theatermakers uit heel Neder-

land maken voor Festival De Oversteek een nieuwe voorstelling op unieke loca-

ties aan de oevers van de Waal in Nijmegen-Noord. 

Zij presenteren hun voorstellingen op Waalstrandjes, in boomgaarden en tuinen, bij 

bunkers en op landgoederen. Alle voorstellingen duren 20 minuten, tenzij anders aan-

gegeven.

1. Bastion

2. Waalstrandje bij bunker

3. De Kleine Wiel

4. Pompstation Stroom

5. Speelbos

6. Doornikshof

7. Sprokkelbos

8. Ooibosje aan de Waal

9. Kunst en Koken

10. Doornikse Natuurakkers

11. Smitjesland

12. LuilekkerLent

13. Betuwe Brassica
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EXPEDITIE NOORD

Ga mee op Expeditie Noord: een avontuurlijke kunststruintocht door het Ri-

vierenpark. Beeldend kunstenaars Dorien de Wit en Isolde Venrooy nemen je op 

sleeptouw en betrekken je in hun interpretatie van het landschap. 

Er zijn wandelingen van een half uur op beide festivaldagen. Op de voorafgaande 

zaterdagen zijn extra lange wandelingen, inclusief een bourgondisch bacchanaal. 

Kijk voor alle informatie op www.festivaldeoversteek.nl/expeditie-noord.


