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Expeditie Noord

Bertolf

Expeditie Noord biedt je alvast een kijkje in de
verstedelijkte, betonnen toekomst van de Waalsprong. Ga in gesprek met een kunstwerk en
bezoek diverse installaties.

Dit jaar verscheen het vijfde album van singer-songwriter Bertolf: Big Shadows of Small
Things bij Excelsior Recordings. Top-Americana
met alles erop en eraan.

2. DIJKHUIS GIJS
Reinier Baas

ART LABORATORY/HOF VAN HOLLAND
Oosterhoutsedijk 88

Aanvang programma: 20.30 uur

Guy Tavares

Spoken word-act van Guy Tavares: grondlegger
van Bunker Records en godfather van de vaderlandse house en dance-scene. Al meer dan 25
jaar ‘de cockroach dandy’.

Elektronisch pop-spektakel van Gronings
performing arts collectief. Met buitenaardse zang, videoprojecties, dance en club
beats. Over menselijkheid en het belang
van donkere ruimtes.

45acidbabies

Tatabánya

Zaaltje bovenste etage

Twee mensen zijn via spel beweging en muziek
op zoek naar echt contact. Met zichzelf, de andere
en het publiek. Een ontroerende en komische
voorstelling over verbinding. De voorstelling vindt
plaats op de bovenste etage van het hotel!

o.s.h.u.n.m.a.r.e.

6. HISTORISCHE
TUINDERIJ
WARMOES
Griftdijk Noord 11

CEN
TRA FES LE
VAL-TILOK
T A-

ENSŌ Physical Theatre

Reisbureau Sprick

Aafke Romeijn

Soundgoeroe en spacerocker Willem Sprick
slingert je als Reisburo Sprick de kosmos in
met buitenaardse sounds uit een zelfgebouwde,
enorme synthesizer. Space is the place!

Eerst was er het boek, nu de soundtrack. Op M
geeft Aafke Romeijn een rondleiding in liedjes
en composities in de wereld waarin haar debuutroman Concept M speelt.
J.C. Thomaz & The Missing Slippers

Beleef de Natuur

Ga op zoek naar bijzondere planten tijdens
een avontuurlijke struinspeurtocht langs de
Waal en bouw mee aan een kunstwerk op
een Waalstrand: een heus LENTmark.
Theo Wesselo

Marina Tadic (Eerie Wanda) & Marc
van der Holst (The Avonden)

Duoshow van Marc van der Holst, die met The
Avonden volgens de Volkskrant het beste Nederlandstalige album van 2018 maakte, en Marina
Tadic, spil van Eerie Wanda.

Resibureau Sprick

Zaterdagavond 31 augustus & 7 september
Het programma op beide zaterdagavonden
is in de oude, karakteristieke boerderij aan
de Oosterhoutsedijk 88: Art Laboratory/Hof
van Holland. Het programma bestaat uit een
mix van dans, theater, livemuziek, dj’s en
verrassingsacts.
Zondag 1 & 8 september
Op beide zondagmiddagen verrassen we je
zoals je van ons gewend bent op een bont
programma op zo’n 25 groene en sfeervolle locaties. Zondag 1 september is editie
West ten westen van de Waalbrug, zondag
8 september is editie Oost oostelijk van de
Waalbrug

Kaartverkoop
Koop je kaartjes gemakkelijk (en goedkoop!)
online. Beide festivaldagen zijn kaartjes
ook contant te koop bij de centrale festivallocaties.
- Dagkaart zo 1 of 8 sep:
online € 15,-, aan de deur € 20,- Dagkaart za 31 aug of 1 sep:
online € 12,50, aan de deur € 17,50
- Weekenden za 31 aug & zo 1 sep,
of za 1 & zo 8 sept: € 25,Bezoekers tot en met 15 jaar hebben gratis
toegang.
Het is niet mogelijk om te pinnen op Festival
De Oversteek. Neem daarom genoeg contant
geld mee voor tickets aan de deur, eten en
drinken.
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.
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Floria Slangen

Bibliotheek Gelderland Zuid, Co-Bomen,
MudBoot Sessions, FABRIKAAT,
Staatsbosbeheer.
Met dank aan selectiecommissie Atelier TAW: Heleen Kalkman (De Lindenberg), Lieke
Jordens (Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging), Michèlle
Bouwmans (LUX) en Cecile van der Berk (ArtEZ).

Veerstoep

Kruidkoek & Joost Oomen

14. BASTION

1. Art Laboratory/

Aafke Romeijn

5. Van der Valk Hotel
6. Historische Tuinderij
Warmoes
7. Kas van Bert
8. Stadsnomaden
9. Waalstrandje paal 885

Hof van Holland
2. Dijkhuis Gijs
3. Fort Beneden Lent
4. Kersenboomgaard

10.
11.
12.
13.
14.

Koken aan de Waal
Botenloods RV De Waal
Schuur van Henk
Café De Zon
Bastion

Tedd
y

’s La

Onder de Waalbrug, op eiland Veur-Lent

Die Verwandlung

senberg neemt je mee in gesprek met
een kunstwerk. Wat begrijpt een kunstwerk van het bestaan? En wat kunnen
wij in Nijmegen-Noord leren van een al
dan niet abstract landschapstafereel?
Er komt werk aan het woord van Anan
Striker, Barbara Walbrun, Caz Egelie,
Meg Forsyth en Nikki Selser. Ook zijn diverse installaties te zien, waaronder van
Lucas Sloot. Zie festivaldeoversteek.nl
voor het complete programma.

DE

Frank Antonie van Alphen

10. KOKEN AAN DE WAAL

Nona

Fest
ival

31 au
én 7 g & 1 sep
&8s
t
ept

Onze Partners:

Oosterhoutsedijk 16

Auteur Frank Antonie van Alphen neemt je
vanuit het kleine café aan de haven mee naar
de veerstoep aan de Waal. Hij verhaalt over
Kaaisjouwers: de roemruchte dokwerkers van
de Nijmeegse benedenstad.

EXPEDITIE NOORD
De vierde editie van Expeditie Noord
vindt beide zaterdagen en zondag 1
september plaats bij Art Laboratory/
Hof van Holland.
Rondom deze oude herenboerderij met
hoogstamboomgaard verrijst de komende jaren een complete nieuwbouwwijk. Expeditie Noord biedt je alvast een
kijkje in deze verstedelijkte, betonnen
toekomst. Curator Herman van Muij-

Brother Till & Die Hooflig

13. CAFE DE ZON

Een dansonderzoek naar ruimte: een kamer,
plaats of plek. Maar ook: het heelal, de kosmos,
het universum. Wat is ruimte? Waar begint en
eindigt ruimte, en van wie is het?

Kruidkoek is een obscure mix van jazz, rock,
zelf geknutselde lichtshows en flink wat improvisatie en humor. Vandaag speelt de band
samen met stadsdichter Joost Oomen.

Amira

Achter Café De Zon, Oosterhoutsedijk 16

IE

Theo Wesselo vormde samen met Maxim Hartmann het duo Rembo & Rembo. Tijdens Festival
De Oversteek presenteert hij een speciale solo-act, niet alleen voor kinderen.

Expeditie Noord

12. SCHUUR VAN HENK

Annabel Koele - KOSMOS

Kunstenfestival De Oversteek trapt vlak na
de zomervakantie traditiegetrouw het culturele seizoen af in Nijmegen-Noord. Voor het
eerst op maar liefst twee weekenden!

Een muziektheatervoorstelling over onze collectieve verslaving aan prikkels en sensatie.
Hoe ziet een wereld eruit waarin mensen ieder
gevoel hebben verloren om iets te ervaren?

8. STADSNOMADEN

Oosterhoutsedijk 48

Theo Wesselo (Rembo & Rembo)

Met in de ene hand een microfoon en
in de andere een Maschine, maakt
o.s.h.u.n.m.a.r.e. melancholische electronica met zoete uitstapjes naar triphop en
braindance.

Ian Noe

9. WAALSTRANDJE PAAL 885

ENSŌ Physical Theatre Out of (self) love

1. A
 RT LABORATORY/
HOF VAN HOLLAND

Florian Slangen - I, sensitive

Deze vuige Rotterdamse garagerockers spelen
zompige en vunzige garage-rock-’n-roll, ergens
tussen The Cramps en Robert Johnson in. Met
een 100% boel-op-stelten-garantie.

Associatieve performance over onverbiddelijke
creativiteit. Een groep performers reageert
impulsief op woorden, beweging, tekeningen,
klanken, verhalen en beelden.

Niek Hilkmann & Jacco Weener

Hertog Eduardplein 4

ZO 1 SEP
Van 12.00 tot 18.00 uur

J.C. Thomaz & The Missing Slippers

Waalzijde eiland Veur-Lent (tegenover de Honig)

5. VAN DER VALK HOTEL

BrotherTill & Die Hooflig Ons Perspektief

7. KAS VAN BERT

Nona - Nokerina 1

Voel je voor even een opgejaagd konijn, schichtig
hert, noestige jager of trouwe jachthond. Is de
jacht wel een spelletje dat iedereen wil meespelen? Een spel geschikt voor jong en oud!

CULTUREEL AVONTUUR AAN DE
OEVERS VAN DE WAAL

Een krachtige muziekperformance en multimediale smeltkroes van beats, Afrikaanse rymklets (rap) en Nederlandstalige spoken word.

Circustent

Niek Hilkmann & Jacco Weener Het wilde leven

Er zijn ook diverse dj’s en verrassingsacts.
Voor het complete programma: zie festivaldeoversteek.nl

o.s.h.u.n.m.a.r.e.

Pieter Holkenborg en Rense Slings van Automatic
Sam zijn Tatabánya. Debuut Two Bluebottles In A
Paper Cone verscheen eind 2018 op cassette in
een oplage van 50 stuks.

Achter station Nijmegen Lent, bereikbaar via Zaligestraat

Beleef de Natuur

Bertolf

Dijkstraat 1

4. KERSENBOOMGAARD

Expeditie Noord

Oosterhoutsedijk 88

Guy Tavares

Tatabánya

45acidbabies

De Amerikaanse singer-songwriter Ian Noe
bezingt op zijn debuut Between The County de
highs and lows van everyday American heroes
uit Oost-Kentucky.

Amira

Amira al Rawi is een Delftse energiebom. Altijd
bezig met dans. En met mensen. In haar werk
onderzoekt en bevraagt ze vrouwelijke rolpatronen in verschillende culturen.

Dijkstraat 1

Zaligestraat 6, Lent

Teddy’s Last Ride - The Others

Rondom Art Laboratory/Hof van Holland
verrijst de komende jaren een complete
nieuwbouwwijk. Expeditie Noord biedt je
alvast een kijkje in deze verstedelijkte, betonnen toekomst. Ga in gesprek met kunstwerken van Anan Striker, Barbara Walbrun,
Caz Egelie, Meg Forsyth en Nikki Selser, en
bezoek diverse installaties, waaronder van
Lucas Sloot.

De Nederlandse jazzgitarist en -componist Reinier
Baas gooide hoge ogen op podia overal op de
wereld. Zowel in 2013 als 2017 werd hij bekroond
met een Edison.

3. FORT BENEDEN LENT

Terrein open: 19.30 uur

Electropunk en glittergarage, vol geraas en
gerel. Speeldoosmelodieën op vervormde
gitaren, knalharde punk en slicke surfrockers met een laagje Tarantino.

Teddy’s Last Ride

Reinier Baas

FESTIVALINFO

Oosterhoutsedijk 46

Ian Noe

Zaligestraat 8

ZA 31 AUGUSTUS
19:30 uur

11. BOTENLOODS RV DE WAAL

Sophie Mayeux onderzoekt in deze nieuwe
dansvoorstelling, geïnspireerd op het boek van
Franz Kafka, het evolutionaire proces van het
leven.

LOCATIES
WEST

8
7

6
Frank Antonie van Alphen

ATELIER TAW

Twaalf jonge, ambitieuze en talentvolle
(groepen) dans- en theatermakers uit
heel Nederland maken voor Festival De
Oversteek 2019 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.
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Ada Gadass

Een muzikale dialoog tussen Rosa Ronsdorf en Alexandra Duveko over rituelen,
verhalen en mythen rondom het vrouwelijke
archetype. Wie zijn wij als vrouw?

Skandalisi Dance

ART LABORATORY/HOF VAN HOLLAND
Oosterhoutsedijk 88

Terrein open: 19.30 uur
Aanvang programma: 20.30 uur

Ada Gadass

Pure hiphop, maar niet van gangsters.
Skinny ass featherweights verrassen met
oldskool hiphopbeats en sterke raps vol
met fantastische punchlines.

Jonah Falke

NEMSIS

MATROSE - THE CRUCIBLE

Broken Toaster Records

Gummbah & Leonard Bedaux

Expeditie Noord

Buiten

Rechtstreeks uit een andere dimensie
landen de wezens van PLANET MEHN’RA
op het Nijmeegse strand. Waag een
dansje op Spruce Bringsteen en Lyman
Alpha Blob.

MATROSE

5. DUKDALVEN A/D WAAL

Via struinpad vanaf Wijnfort Lent, Bemmelsedijk 4

Anne Leijdekkers & Liza Rinkemabuiten de gebaande paden kom je
vele grassoorten tegen
Expeditie Noord

Er zijn ook diverse dj’s en verrassingsacts.
Voor het complete programma: zie
festivaldeoversteek.nl

Illustere voorman van de Arnhemse band
Donnerwetter draagt voor uit eigen werk
en zingt er bijpassende liedjes bij. Voor
jong, maar zeker ook voor oud.

In deze zintuigelijke wandeling ga je op een
poëtische reis door het landschap en jezelf.
Hoe verhoudt je bewegende lichaam zich
tot de bewegende natuur om je heen?

6. IEWAN/DE KLEINE WIEL

Ga op zoek naar bijzondere planten tijdens
een avontuurlijke struinspeurtocht langs
de Waal en bouw mee aan een kunstwerk
op een Waalstrand: een heus LENTmark.

Mike Roelofs

Machinefabriek & Mariska Baars

Toetsenist Mike Roelofs is bekroond met
diverse prijzen waaronder de Annie MG
Schmidt prijs voor beste theaterlied van
2013. Hij in actief in Europa én daarbuiten.

Onder de Waalbrug, op eiland Veur-Lent

Machinefabriek & Mariska Baars

Een hypnotiserende muzikale lappendeken
waarin de lijnen tussen electronica en
stem, en instrument en ‘field recordings’
definitief verdwijnen.

Sam Andrea & Bob Hogenelst

Action painter Sam Andrea gaat onder een
percussieve soundtrack van drummer Bob
Hogenelst (Birth of Joy) zijn doek te lijf.
Sam Andrea & Bob Hogenelst

LAB DERDE WAL
Samen met kunstplatform Derde Wal
presenteren we dit jaar LAB Derde Wal.
Zeven beeldend kunstenaars strijken op 1
september tijdens Festival De Oversteek
neer bij Stadsnomaden en werken daar
een week lang aan nieuw werk.
Zij laten zich hierbij inspireren door het
festival, natuur, landschap en cultuurhistorie in Nijmegen-Noord. Op zondag 8
september presenteren zij tijdens Festival

Mike Roelofs

DE

De Oversteek zichzelf en hun werk op verrassende locaties. Met: Ide André, Isabelle
Bisseling, Kasper van Moll, Lola Bezemer,
Maarten Bel, Carmel Klop en Domas van
Wijk.

Pripa De Labo!

DE

UMENE

15. LIZ GRAND CAFÉ
Willem van Arenbergstraat 6

GRATIS

Ploegendienst

KIMONO

KIMONO is met zijn Nederlandstalige
repertoire een unieke verschijning in de
urban scene. Collega-artiesten en toonaangevende media als Noisey tippen hem
als grote belofte.

12. DOORNIKSE
NATUURAKKERS

Via struinpad aan het einde van Doornik, evenwijdig aan Waaldijk of via de parkeerplaats aan
de Vossenpelsestraat - recht tegenover Kunst
en Koken.
NEMSIS

Romy Stark & Aoife Murphy

KIMONO

JUBELBOEK

Romy Stark & Aoife Murphy Inheritance

Festival De Oversteek bestond in 2018 tien
jaar. En dus gaven we een jubelboek uit
met impressies van de voorbije festivaledities. De triomfantelijke kolos is te
koop voor € 10,- bij de centrale festivallocaties op beide weekends.

Openluchtklaslokaal

Een duet tussen twee danseressen over
onvoorwaardelijke liefde, vreugde, verantwoordelijkheid en tekortkomingen in een
moeder-dochter relatie.

The Bucket Boyz
Broken Toaster Recordings

Sherise Strang

1. Bastion
2. Sint Maartenkerk -

Veldschuur

Anarcho-folk, street punk en blue trash:
maximum music with minimal means.

witte kerkje
3. Café Eten en Drinken Lent
4. Duivelskolk

13. BOOMGAARD
SMITJESLAND

Beleef de Natuur

Karl Marxstraat 101

ZO 8 SEP
Van 12.00 tot 18.00 uur

Jonah Falke

Fest
ival

Een meedogenloze mix van ouderwetse
hardcore en snoeiharde Nederlandstalige
teksten gezongen door de meest furieuze
frontman van dit moment: hiphopper Ray
Fuego.

Pripa De Labo! – ECHT

In ECHT steken vijf vrouwen op een Waalstrand de handen uit de mouwen. Met wind
in het haar en zand in de ogen beginnen ze
hun wereld gewoon op nieuw.

UMEME ontstond uit een voorliefde voor
analoge electronica en Afrikaanse ritmes.
Ontelbare nachtelijke jamsessies leidden
tot een samensmelting van house, techno
en acid.
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Ploegendienst

gemaal.

Vossenpelssestraat 16, achter Stroom

Rocco Ostermann

TG zaaien

paadje aan de Defensiedijk, ter hoogte van het

8. SPROKKELBOS
Anne Leijendekkers en Liza Rinkema

UMEME

Groeien, bloeien, groter, hoger, langer,
meer, meer, meer. Maar om te bouwen
moet je slopen. Wat is er dan meer waard?
Mime- en locatievoorstelling over wederopbouw.

Café de Sprok (Waaldijk 9, Bemmel) of via het

Binnen

Bij de bunker aan de Drempel

TG zaaien - Een stuk grond

Pelseland 5

Bereikbaar via het struinpad aan de Waal achter

Jonah Falke (1991) publiceerde twee
romans: Bontebrug (2016) en De mooiste
vrouw van de wereld (2019). Hij is vaste
columnist bij de Gelderlander en op het
Lebowski Blog.
Featherweights

14. LUILEKKERLENT

11. O
 OIBOSJE AAN
DE WAAL

GRATIS

Energieke muziek met rauwe gitaren,
heldere vocalen en gekke geluidjes waarvan je niet weet waar ze vandaan komen.
Naar eigen zeggen: modern-oriental
grungepop.

MATROSE vertelt met veel humor het
eeuwenoude verhaal over de heksenjachten
in Salem en speelt deze klassieker in een
razend tempo.

Gerjon Gijsbers

Binnen

4. DUIVELSKOLK

NEON – Körper

TIE

Centrale festivallocatie editie Oost.

3. CAFE ETEN & DRINKEN
LENT
GRATIS
Featherweights

Een overrompelend multimediaspektakel
waarin literatuur en cinema een absurd
verbond sluiten en zo adembenemende
inzichten bieden in het menselijk leven.

1. BASTION

Vossenpelssestraat 16

Lentse Schoolstraat 61

Gummbah & Leonard Bedaux Cinema-Sexboerderij ‘t Gouden Kalf

Rondom Art Laboratory/Hof van Holland
verrijst de komende jaren een complete
nieuwbouwwijk. Expeditie Noord biedt je
alvast een kijkje in deze verstedelijkte, betonnen toekomst. Ga in gesprek met kunstwerken van Anan Striker, Barbara Walbrun,
Caz Egelie, Meg Forsyth en Nikki Selser, en
bezoek diverse installaties, waaronder van
Lucas Sloot.

7. STROOM

Danser en choreograaf Riedon van den Berg
(26) presenteert dit jaar zijn vijfde voorstelling op rij voor Festival De Oversteek.
NEON

CEN
TRA FES LE
VAL-TILOKA
-

10. DOORNIKSE BOS
Naast Doornikshof

Auteur Gerjon Gijsbers neemt je mee op
avontuurlijke trip door Plant je Vlag en
laat je de Waalsprong van een volstrekt
nieuwe kant zien.

Pastoor van Laakstraat 30

ZA 7 SEPTEMBER
Vanaf 19.30 uur

Performanceduo NEON presenteert de
dansperformance Körper. De Volkskrant:
‘Met een indrukwekkende krachtsinspanning laat NEON zien hoe de mens vastloopt in het kapitalisme.’ ****

Gerjon Gijsbers, De Luis in de
Vossepels

5. Dukdalven aan de Waal
6. Iewan/De Kleine Wiel
7. Stroom
8. Sprokkelbos
9. Doornikshof
10. Doornikse Bos

11.
12.
13.
14.
15.

Ooibosje aan de Waal
Doornikse Natuurakkers
Boomgaard Smitjesland
LuilekkerLent
Liz Grand Café

Rocco Ostermann

The Bucket Boyz

Maximum music with minimal means. Anarcho-folk, street punk en blue trash van
drie busking low lives uit de moerassige
ommelanden van Amsterdam.

Een fysieke danstheatervoorstelling geïnspireerd op het brein van een seriemoordenaar, volop mentale spanningen en fysieke
vibraties. Hebben wij niet allemaal iets
duisters in ons?

Corinne Heyrman
& Tim Hoefnagels - Monument
Naast de boomgaard

9. DOORNIKSHOF

Beeldende monoloog over de menselijke
drang om alles te willen weten onderzoeken. Moet de mens wel alles willen weten?
Wat zijn we met kennis? En wat als we fout
zitten?

Waaldijk 24

The Bucket Boyz

The Bucket Boyz

14

15

Corinne Heyrmann en Tim Hoefnagels

Festival De Oversteek heeft dit jaar een
gloednieuw team dat verantwoordelijk is
voor programma dat voor je ligt.
Programmeur Wout Kemkens stelde een
bont programma samen met muziek, theater, performance art en alles daartussen.
Hij is muzikant bij Shaking Godspeed. Donnerwetter en Orkater, en programmeerde
eerder bij Zwarte Cross en Donnerwetter
Day. Herman van den Muijsenberg deed
ervaring op als curator bij Extrapool, Museum Het Valkhof en Museum Arnhem. Dit
jaar is hij curator van Expeditie Noord. Zoë
Huisman is een kersvers Master of Arts
aan de Radboud Universiteit en coördinator
van Atelier TAW.
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Smitjesland 5, Lent

Sherise Strang
& Julia Monschau - #29828993

NEON

10
9
11

LOCATIES
OOST

FESTIVALDEOVERSTEEK.NL

