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2 & 9 SEPTEMBER

WWW.FESTIVALDEOVERSTEEK.NL

1. KOKEN AAN DE WAAL
Oosterhoutsedijk 46

The Grey Pants
i.s.m. Red Shoe Sessions
Songwriters Henk Koorn (Hallo Venray) en 
Elke van Zevenbergen vergroten als The 
Grey Pants de ogenschijnlijke onbenullig-
heden des leven uit tot mooie luisterliedjes.

2. BOTENLOODS RV DE WAAL 
Oosterhoutsedijk 48

ARIAH LESTER 
Met stemsamples en beats creëert ARIAH 
LESTER een uniek muziekuniversum. Hier-
in vermengt hij op onnavolgbare wijze 
neo-soul, neo-R&B, opera, reggaeton en 
electro.

Pleun Peters & Suze van Milten-
burg: O - Een ultiem college over 
de zon
In een tijdelijk observatorium en audio-in-
stallatie zoom je in en uit op iets dat dage-
lijks aan ons verschijnt: de zon. 

The Hangman Radioshow
Ga mee op een radioreis naar vervlogen 
tijden. Meestal binnen bereik en soms ver-
stoord door een eenzame fietser, volg je de 
hersenspinsels van een jonge radiomaker.

3. WAALSTRANDJE PAAL 885
Waalzijde eiland Veur-Lent (tegenover de Honig)

Ellis van Veldhuizen 
The Great Garbage Patch
Dansvoorstelling over de onverwachte, 
grote voetsporen die we achterlaten op de 
wereld. Waar willen we voor staan en wat 
kunnen we voor onze toekomst betekenen?

4. ZALIGEBRUG
Chris Hillen & Mette Bunskoek 
NARCISSOS
Een beeldende locatietheatervoorstelling 
gebaseerd op de Griekse mythe van Nar-
cissos. Ik kijk naar beneden/ De Spiegel-
waal knipoogt terug/ En ik verdrink me

5. DIJKHUIS GIJS
Zaligestraat 8

Crimson Inc.
Vijfkoppige americanaband uit Utrecht en Den 
Haag met wortels in country, folk en pop. Voor 
liefhebbers van The Jayhawks, Jason Isbell en The 
Decemberists.

6. FORT BENEDEN LENT
Zaligestraat 6

Rocco Ostermann
Buiten
Voorman van illustere Arnhemse band Donner-
wetter draagt voor uit eigen werk en speelt bij-
passende liedjes.

BetweenTwoHands - Paperwork
Zijbeuk bunker
Een doorlopende theatrale installatie van papier 
geïnspireerd door Franz Kafka. De gedachten-
spinsels van de schrijver zijn tot in het kleinste 
detail vormgegeven in papier.

Bart Merks & Merel Franx - TRANS/CE
Entree bunker
Interdisciplinaire en zintuigelijke performance, 
ontstaan vanuit een fascinatie voor de clubscene 
en de menselijke behoefte aan extase.

7. KERSENBOOMGAARD
Achter station Nijmegen Lent, bereikbaar via Zaligestraat

Aapjescollective - co-instinct 
Drie dansers, zestig bomen, één instinct. Ga mee 
naar een grote, groene boomgaard waar je even 
kunt ontsnappen aan de drukte van de stad.

8. HISTORISCHE TUINDERIJ WARMOES
Griftdijk Noord 11

Centrale festivallocatie editie West 
Koop hier je tickets en het jubelboek. Laat je voor-
lichten door onze medewerkers, of plof neer voor 
een hapje en een drankje.

Sinan Arat & Alper Kekec
Sinan Arat en Alper Kekec brengen met ney 
(rietfluit), bansuri (bamboefluit), zang en percus-
sie eeuwenoude muziektradities uit het  
Midden-Oosten opnieuw 
tot leven.

Ted van Lieshout & Philip Hopman
Ted van Lieshout en Philip Hopman lezen voor 
uit hun succesvolle reeks kinderprentenboeken 
over Boer Boris.

Tjitske Jansen & Jasper le Clercq
Tjitske Jansen schreef drie bundels waarin ze 
poëzie, proza en theater combineert. Tijdens 
Festival De Oversteek treedt ze op samen met 
violist Jasper le Clercq.

Totemstok bouwen voor jonge natuur-
helden met Sascha Wijnhoven
Heb jij al een dier of natuurgeest die jou be-
schermt? Speur de tuin af en maak je een eigen 
kleurrijke totemstok die je natuurlijk mee naar 
huis kunt nemen!

Wildplukwandeling
Suzanne Peters neemt bezoekers aan de hand 
voor een leerzame én lekkere wildplukwande-
ling door het Rivierenpark.

9. STADSNOMADEN
Dijkstraat 1

The Irrational Library
Een onwaarschijnlijke combinatie van Captain 
Beefheart-achtige poppathos en aan de rauwe 
taal van Charles Bukowski ontleende zinsuitspat-
tingen.

10. HOF VAN HOLLAND/
ART LABORATORY
Oosterhoutsedijk 88

Centrale festivallocatie editie West
Blossum bloemenregen
Om 12.30 uur opent de tiende editie van Fes-
tival De Oversteek feestelijk met een heuse 
bloemenregen van het Lentse initiatief Blossum, 
onder muzikale begeleiding van dj Mario Marini. Liggend in het gras zie je tienduizen-
den bloemen langzaam omlaag dwarrelen: een onvergetelijke ervaring en uniek in de 
wereld. Aansluitend presenteren we het jubelboek over tien jaar Festival De Oversteek, 
dat ter plekke te koop is voor € 10,-.

Eva van Pelt - Concert voor Eén
Badkamer
De Brabantse zangeres, songwriter en theater-
maker Eva van Pelt treedt tijdens Hier: Concert 
voor Eén op voor één enkele bezoeker.

Nyk de Vries
Woonkamer
Gewapend met zijn sampler en gitaar brengt 
Nyk de Vries prozagedichten ten gehore: 
ultrakorte teksten van niet meer dan honderd 
woorden.

Expeditie Noord
Voor de derde editie van Expeditie Noord ont-
wikkelen kunstenaars Maaike Jaspers en Pim 
Steinmann samen nieuw werk in het mini-ate-
lier bij het Art Laboratory van FABRIKAAT. In 
hun dobberende podcaststudio onderzoeken 
ze het leven op en rondom de Spiegelwaal. Op 
Hof van Holland presenteren ze de resultaten 
van hun onderzoek in de vorm van een door-
lopende installatie.

11. BRUG DE OVERSTEEK

LucyONES - BLCK & BLOOH
Fysieke en muzikale dansperformance van jong 
danscollectief. Een strijd tussen twee indruk-
wekkende figuren die duidelijk niet van deze 
wereld en tijd zijn.

Met dank aan selectiecommissie Atelier TAW: 

Heleen Kalkman (De Lindenberg), Lieke Jordens (Stadsschouwburg Nijmegen en 
Concertgebouw De Vereeniging), Michele Bouwmans (LUX) en Cecile van den 
Berk (ArtEZ).
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Pleun Peters & Suze van Miltenburg

ARIAH LESTER

Rocco Ostermann

The Irrational Library

Tjitske Jansen & Jasper le Clercq

Eva van Pelt

Nyk de Vries

LucyONES

BetweenTwoHands

Aapjescollective

Sinan Arat & Alper Kekec

Ted van Lieshout & Philip Hopman

Suzanne Peters

The Hangman Radioshow

Ellis van Veldhuizen

Chris Hillen & Mette Bunskoek

Crimson Inc.

1. Koken aan de Waal

2. Botenloods RV De Waal

3. Waalstrandje paal 885

4. Zaligebrug

5. Dijkhuis Gijs

6. Fort Beneden Lent

7. Kersenboomgaard

8. Hist. Tuinderij Warmoes

9. Stadsnomaden

10.  Hof van Holland/ 

Art Laboratory

11. Brug De Oversteek

CULTUREEL AVONTUUR AAN DE OEVERS VAN DE WAAL

Festival De Oversteek viert feest: in 2018 is de tiende festivaleditie! Op 2 september 

vindt editie West plaats op een vijftiental locaties Westelijk van de Waalbrug, een week 

later is editie Oost zo’n vijftien locaties Oostelijk van de Waalbrug.

Centrale festivallocaties

Bezoek beide festivaldagen vanaf 12.00 uur onze centrale festivallocaties: Hof van Hol-

land/Art Laboratory en Historische Tuinderij Warmoes (zondag 2 september) en Stroom 

& Sprokkelbos (zondag 9 september). Hier vind je de kaartverkoop en de informatieba-

lie. Ook plof je er neer voor een lekker hapje of drankje.

Kaartverkoop
Koop je kaartjes gemakkelijk (en goedkoop!) online. Beide festivaldagen zijn kaartjes ook 

contant te koop bij de centrale festivallocaties.

- Dagkaart editie West of Oost: online € 15,-, aan de deur € 20,-

- Passe-partout editie West en Oost: online € 25,-. Inclusief jubelboek: € 32,50

Bezoekers tot en met 15 jaar hebben gratis toegang.

Het is helaas niet mogelijk om te pinnen op Festival De Oversteek. Neem daarom ge-

noeg contact geld mee voor tickets aan de deur, eten en drinken.

Aanvangstijden
Festival De Oversteek vindt plaats tussen 12.00 en 18.00 uur. Kort voor het festival vind 

je alle aanvangstijden van de diverse voorstellingen op festivaldeoversteek.nl. Tijdens 

het festival is op iedere locatie een handig tijdschema inclusief plattegrond van het 

festivalgebied verkrijgbaar.

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 festivaldeoversteek.nl

                     
                     

                     
 Met o.a. Alex Roeka, 

LAVALU, Rocco Ostermann 

(Donnerwetter), 

          Loes Wijnhoven (Clean Pete) & Lea Kliphuis,

                  Tjitske Jansen, The Visual, ARIAH LESTER, Irrational Library, 

                     
    Folk Road Show, Expeditie Noord en Atelier TAW.

WILDPLUKWANDELINGEN

Aan de oevers van de Waal zijn eindeloos veel ingrediënten te vinden voor een rijke 

maaltijd. Ontdek de gastronomische kwaliteiten van het Rivierenpark tijdens de wildpluk-

wandeling van Suzanne Peters op 2 september en de foodwalk van Jacqueline Raaijma-

kers op 9 september.

ALLES KIDS
Ook voor jonge overstekers is er genoeg te beleven. Ted van Lieshout en Philip  

Hopman lezen 2 september voor uit hun succesvolle reeks kinderprentenboeken over 

Boer Boris. Op 9 september zingt Erik van Os uit zijn boeken Haren vol banaan en 

Diere-liere-liedjes. Kinderen kunnen hun creatieve hart ophalen bij de knutselkunstspeel-

plaats van Sascha Wijnhoven (2 september) en Roos Geraets (9 september).

EDITIE 
WEST 

2
SEPTEMBER

VAN 12.00U - 18.00U

                     
  Muziek, theater, dans, 

beeldende kunst, literatuur en meer     

op sfeervolle en groene locaties aan 

             de Waal in Nijmegen-Noord.

               JUBELBOEK

Festival De Oversteek bestaat in 2018 tien jaar. Dit vieren we met een 

jubelboek met daarin foto’s van voorbije festivaledities, en interviews met hosts, arties-

ten en betrokkenen. Het boek is een neerslag van tien jaar Festival De Oversteek en een 

decennium gebiedsontwikkeling in Nijmegen-Noord. Het is beide festivaldagen ver-

krijgbaar bij de centrale festivallocaties voor € 10,-. In combinatie met een passe-partout 

betaal je online slechts € 7,50 voor het boek.
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5.  STROOM & SPROKKELBOS
Vossenpelssestraat 16

Centrale festivallocatie  
editie Oost 
Koop hier je tickets en het jubelboek, laat 
je voorlichten door onze medewerkers, of 
plof neer voor een hapje en een drankje. 
Bezoek ook het gratis toegankelijke mu-
ziekprogramma binnen bij Stroom.

The Bojangles
Binnen
Aanstekelijke gypsy jazz aangevuld met 
een enkele wals, swingende jazzstandards, 
sfeervolle bossa’s en opzwepende rumba’s.

Skandalisi Dance - Flatliners
Buiten
Flatliner: een monitor die je hart opnieuw 
op gang brengt? Of een aantrekkelijke per-
soon die je hart laat overslaan? In dit duet 
zoeken twee dansers steun bij elkaar om 
een weg te vinden naar positiviteit en om 
te overleven.

Goldsmith - Paradise Revisited
Buiten
Met liedjes en verhalen reist Goldsmith 
(Remco Jacobs) door het paradijs.

Maak je eigen natuurkunstwerk 
met Roos Geraets
Buiten
Duik in de wondere wereld van de natuur 
en maak je eigen natuurkunstwerk. Laat 
je inspireren door de adembenemende 
amandelbloesem van Van Gogh en ga 
daarna als een echte kunstenaar zelf aan de 
slag met zand, schelpen en gras.

6. DOORNIKSHOF
Waaldijk 24

Niekse
Niekse speelt melancholische indiefolk. 
Met band overdondert hij met een ver-
rassend vol en donker geluid. Voor de 
liedhebbers van The Decemberists, Fleet 
Foxes en Bon Iver.

Jelko Arts
Jelko Arts, schrijver en stripmaker, neemt je 
mee naar de wereld van bijenhouders. Hij 
draagt voor uit zijn stripnovelle en deelt zijn 
fascinatie voor bijen.

7. OOIBOSJE AAN DE WAAL
Bereikbaar via het struinpad aan de Waal achter 

Café de Sprok (Waaldijk 9) of via het paadje a.d. 

Defensiedijk, ter hoogte van ‘t gemaal.

Buro Nieuw Perspectief - STRAND 
Drie dansers en drie muzikanten drummen 
waar ze op kunnen drummen, klimmen 
waar ze op kunnen klimmen en spelen 
trompet waar dat het mooist klinkt.

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

Valerié Bongaarts - H O O P
Als de doos van Pandora ligt het Bastion 
op je te wachten. Open de deur naar een 
wereld waarin daders slachtoffers zijn en 
slachtoffers daders. 

ECHO - Movement By Oceans
Componist Stef Veldhuis en choreografe 
Julia Heider vertalen de alomvattendheid 
van de Noordelijke IJzee in een bovenna-
tuurlijke performance met dans en muziek.

Expeditie Noord
Voor de derde editie van Expeditie Noord
ontwikkelen kunstenaars Maaike Jaspers
en Pim Steinmann samen nieuw werk in
het mini-atelier bij het Art Laboratory van
FABRIKAAT. In hun dobberende podcast-
studio onderzoeken ze het leven op en
rondom de Spiegelwaal. Op Hof van Hol-
land presenteren ze de resultaten.

2. DUKDALVEN AAN DE WAAL
Ivana Diboune - Houvast
Vanaf de oever zien we een klein eiland 
waarop twee mensen elkaar ontmoeten. 
Omgeven door water en wind zijn ze over-
geleverd aan zichzelf, de ander en het ei-
land.

3. CAFE ETEN EN DRINKEN
Lentse Schoolstraat 61 

Loes & Lea
Zwerft rond tussen Café Eten en Drinken 
Lent en Boomgaard Smitjesland.
Loes Wijnhoven (Clean Pete) en Lea Klip-
huis brengen met hun gouden stemmen 
inclusief fraaie rafelrand evergreens uit 
country en roots opnieuw tot leven.

4. DE KLEINE WIEL
Karl Marxstraat 101

LAVALU
Singer-songwriter en actrice Marielle Wol-
tring vermengt op unieke wijze klassieke en 
popmuziek tot hedendaagse kamermuziek. 
Vandaag speelt ze werk van haar recentste 
album Solitary High.

8. LANDGOED DOORNIK
Doornik 1a

Alex Roeka - EN TOEN INEENS
De Nederlandse singer-songwriter Alex 
Roeka overtuigt al twee decennia met 
beeldende, poëtische teksten en krachtig 
spel. Tijdens Festival De Oversteek 2018 
speelt hij zijn jubileumvoorstelling.

Folk Road Show
Vijf singer-songwriters uit Nieuw-Zeeland, 
Canada en Nederland spelen eclectische 
folkmuziek: van fluisterharmonieën tot 
indierock. Ergens tussen CSNY, The Band 
en Fleet Foxes in.

9. DOORNIKSE 
NATUURAKKERS
Via struinpad aan het einde van Doornik, even-

wijdig aan Waaldijk of via de parkeerplaats a.d. 

Vossenpelsestraat, recht tegenover Kunst & Koken.

Elena Van Leuven, Eva March & 
Jilly Lukkesen - Mourning After
Openluchtlokaal
Fysieke voorstelling waarin twee dansers 
zoeken naar verschillende manieren van 
rouwen. Een dodendans en duel tussen 
leven en dood.

Wordbites
Openluchtklaslokaal
Een poëtische mix van gesproken woord 
met livemuziek en zang. Pakkende perfor-
mance-poëzie die kraakt, bijt en streelt.

Foodwalk Woman into the Wild
Dat is er in de vrije natuur meer dan ge-
noeg lekkers te vinden is bewijst de food-
walk van Jacqueline Raaijmakers, beter 
bekend als Woman into the Wild.

10. KASJE VAN DOORNIK
Bereikbaar vanuit Landgoed Doornik en Doornik-

se Natuurakkers

The Visual
Zonder het experiment te schuwen maakt 
de Amsterdamse band The Visual vastge-
roeste ideeën over identiteit, geaardheid 
en menselijke relaties met de grond gelijk.

Erik van Os
Erik van Os schrijft kinderboeken, liedjes en 
versjes (o.a. voor Sesamstraat). Vanmiddag 
zingt en speelt hij liedjes uit zijn boeken 
Haren vol banaan en Diere-liere-liedjes.
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ECHO

Ivana Dilboune

Loes & Lea

Skandalisi Dance

The Visual

Wordbites

Woman into the Wild

Yildiz Gies

Erik van Os

Elena Van Leuven, Eva March & Jilly Lukkesen

LAVALU

Goldsmith

Roos Geraets

Niekse

Jelko Arts

Buro Nieuw Perspectief

Folk Road Show

Alex Roeka

1. Bastion

2. Dukdalven aan de Waal

3. Café Eten en Drinken

4. De Kleine Wiel

5. Stroom & Sprokkelbos

6. Doornikshof

7. Ooibosje aan de Waal

8. Landgoed Doornik

9. Doornikse Natuurakkers

10. Kasje van Doonik

11. Kunst en Koken

12. Smitjesland

13. LuilekkerLent

14. Liz Grand Café
Fusus

Willie Darktrousers & De Splinters

11. KUNST EN KOKEN
Vossenpelssestraat 45

Yildiz Gies
Liedjes over hele alledaagse en herkenba-
re zaken. Met uiteindelijk gelukkig altijd: 
een flinke dosis relativeringsvermogen.

12. SMITJESLAND
Smitjesland 7

Eén van de vergeten boomgaarden in Nij-
megen-Noord in beheer van Co-bomen. 
Bewoners uit de directe omgeving onder-
houden deze groene oases en plukken er 
samen de vruchten van. Ondersteun en 
word lid via cobomen.nl.

Loes & Lea
Zwerven rond tussen Boomgaard Smitjes-
land en Café Eten en Drinken Lent.
Loes Wijnhoven (Clean Pete) en Lea Klip-
huis brengen met hun gouden stemmen 
inclusief fraaie rafelrand evergreens uit 
country en roots opnieuw tot leven.

13. LUILEKKERLENT
Pelseland 5

Fusus
Drie eigenzinnige slagwerkers die klas-
sieke roots met elektronische muziek 
versmelten. Een imposante setup vol me-
lodische slagwerkinstrumenten, ontlede 
drumsets, synthesizers en effecttafels.

Willie Darktrousers  
& De Splinters
Is het FutureDOOMpunk, occulte autotu-
ne-rock, Rituele SF-garage of toch tribal 
cybergoth? Eén ding is zeker: de (Ne-
derlandstalige!) muziek van Willie Dark-
trousers & De Splinters is gruizig, smerig, 
fel en duister!

14. LIZ GRAND CAFÉ
Willem van Arenbergstraat 6

The Bojangles
Aanstekelijke gypsy jazz aangevuld met 
een enkele wals, swingende jazzstan-
dards, sfeervolle bossa’s en opzwepende 
rumba’s.

The Bojangles

DOORLOPEND

Willem de Haan - Viewpoint

Voor Festival De Oversteek bouwt Willem de Haan ergens aan de Waaldijk een tijdelijk uit-

zichtpunt: Viewpoint. Het is een erg onsubtiele toevoeging én eerbetoon aan het landschap 

van eiland Veur-Lent.

Zwerfpoëzie
Jasper Serraris zwerft met een koffer vol poëzie en luidsprekers rond op Festival De Over-

steek. Blijf tijdens je spurt naar een volgende festivallocatie even stilstaan voor een brood-

nodige shot pure poëzie.

Horecaroute
Even bijkomen van alle voorstellingen in de openlucht? Ook in drie fraaie horecagelegen-

heden zijn er optredens: Liz Grand Café, Café Eten en Drinken Lent en Stroom. Geniet van 

de muziek, bestel een hapje of drankje, en laad jezelf op voor een nieuwe ronde door de 

polder. De optredens zijn gratis toegankelijk.

UITGELICHT: ATELIER TAW

Tien jonge, ambitieuze en talentvolle (groepen) dans- en theatermakers uit heel Neder-

land maken voor Festival De Oversteek een nieuwe voorstelling op locatie aan de oevers 

van de Waal in Nijmegen-Noord. Zij presenteren hun voorstellingen op Waalstrandjes, in 

boomgaarden, bij bunkers en op landgoederen. 

Alle voorstellingen duren 20 minuten, 

tenzij anders aangegeven.

EDITIE 
OOST 

9
SEPTEMBER

VAN 12.00U - 18.00U

                     
        Muziek, theater, 

         dans, beeldende kunst, literatuur en meer     

       op sfeervolle en groene locaties aan de Waal 

                     
     in Nijmegen-Noord.

WWW.FESTIVALDEOVERSTEEK.NL

Loes & Lea

                     
                     

                     
 Met o.a. Alex Roeka, 

LAVALU, Rocco Ostermann 

(Donnerwetter), 

          Loes Wijnhoven (Clean Pete) & Lea Kliphuis,

                  Tjitske Jansen, The Visual, ARIAH LESTER, Irrational Library, 

                     
    Folk Road Show, Expeditie Noord en Atelier TAW.

WORD SUPPORTER VAN 
FESTIVAL DE OVERSTEEK!
- prive of zakelijk - 
Daarmee steunt u talentontwikkeling en 
maakt het mogelijk Atelier TAW en Expe-
ditie Noord te blijven organiseren binnen 
het festival. 
Voor u als supporter organiseren we te-
vens een sfeervol jaarlijks event met op-
tredens en voorstellingen; culinair omlijst. 

Aanmelden: www.festivaldeoversteek.nl


