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Welkom bij de eerste editie van
Festival Oeverloos! Een eigenzinnig,
cultureel festival dat plaatsvindt in
het buitengebied van de IJssel,
tussen de landgoederen Nieuw
Rande, Keizersrande en De Haere.
Het festival heeft een mooi en
afwisselend programma met kleine
theater-, zang-, dans-, en
poëzievoorstellingen.
Vier voorstellingen zijn speciaal
voor het festival en op locatie
gemaakt.
Elke festivaldag wordt afgesloten
met geweldige muziekoptredens
en een dj.

Programmaopbouw
Het programma is verdeeld in een
festivalroute en een avondprogramma.

Geschikt voor alle leeftijden!

Avondprogramma (21.30-24.00 uur)
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Festivalroute (14.00-21.30 uur)
De festivalroute voert je langs een
negental voorstellingen. Deze liggen
600 m tot maximaal 1 km uit elkaar,
daardoor is de festivalroute zowel te
wandelen als te fietsen. De route gaat
over verharde en onverharde paden en
is ongeveer acht kilometer lang.

Het avondprogramma staat in het teken
van muziek. We sluiten elke festivaldag
feestelijk af met optredens en een dj.
Het avondprogramma vindt plaats op het
centrale festivalterrein.
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Startpunt festivalroute
Je kunt de festivalroute vanuit drie
verschillende plekken starten:
1	Vanuit Deventer
	De parkeerplaats bij IJsseldijk/
Schapenzandweg.
(TOP: Toeristisch Overstap Punt).
2 Vanuit Olst
	De parkeerplaats bij Kasteel
De Haere.
3 Vanuit Diepenveen
	Centraal festivalterrein:
naast De Ravensbosch, Randerpad 4.
Er is parkeergelegenheid op de hoek
Sallandsweg en Randerpad.
De gehele route is voorzien van
bewegwijzering.

P

Kaartverkoop
Passe-partout/dagkaart € 20
Deze biedt eenmalig toegang tot alle
voorstellingen en muziekoptredens op
die betreffende dag. Mocht je een
aantal voorstellingen van de festivalroute missen, dan kun je deze op één
van de andere dagen bekijken.
Losse kaartverkoop
Op elke locatie is ook losse kaartverkoop. De prijs van losse kaartjes
varieert van € 2,50 tot € 5,00.
Los kaartje avondprogramma: € 7,50.
Kaartverkoop dagkaarten
Aan de kassa bij de drie startpunten.
Kinderen t/m 12 jaar half geld.
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Voor meer informatie: oeverloosdeventer.nl
en volg ons via Facebook en Instagram: @oeverloosdeventer
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Rouwkost

Veronika Simonett

Jacob Slagman **

Jana Korb

Shakespeare pop-up boswandeling

Dansvoorstelling

Muziek

Auto-afslag
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Speellocaties
Camping Zuidvelde
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Zang: The Welcoming Project
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Martin Knaapen & Jeroen Diepenmaat
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* The Bombastics zijn alleen te zien op 17 en 18 aug. Za 19 aug is op deze locatie een muziekprogramma.
** Jacob Slagman speelt 17 en 18 aug. Za 19 augustus treedt verhalenverteller Frank Prinsen op.
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locatie 1

locatie 2

locatie 3

locatie 4

IJSKELDER OP HET EILAND VAN
NIEUW RANDE

BRANDGANG IN HET BOS TUSSEN
BOUWHUISWEG EN SCHAPENZANDWEG

DE RAVENSBOSCH, RANDERPAD 4

RUÏNEFOLLY BIJ KASTEEL DE HAERE

Martin Knaapen & Jeroen Diepenmaat
IJskelder

Garage TDI
Rouwkost

Jana Korb (D)
Frau Vladusch – TrapezTanzTheater

Dichter Martin Knaapen en (geluids-)
kunstenaar Jeroen Diepenmaat gaan op
zoek naar de geluiden in de ijskelder
van Nieuw Rande en proberen die te
laten spreken in bijzondere ritmes en
vaak donkere gedichten.

Rouwkost is een muzikale festivalvoorstelling die je hart laat kloppen, het
bloed met 160 km per uur door je
aderen laat stromen, het brein prikkelt
en je vol levenslust op pad stuurt om
een nieuwe stap te zetten in de reis
die je voor jezelf uitstippelt. Spel:
Marjet Spook en Annemiek Funneman.

Met poëtische scènes en een passie
voor detail vertelt Jana Korb een
verhaal over de schoonheid van
alledaagse bewegingen en de
herinneringen van een oude vrouw.
Artistieke trucs versmelten in
lichaamstaal die pijn zichtbaar
maakt, maar toch tot lachen dwingt.

In de ruïnefolly bij landgoed De
Haere zingen ervaren amateurzangers
een intieme (modern)klassieke
zangvoorstelling onder leiding van
mezzo-sopraan Inga Schneider. Met
livemuziek van celliste Fleur Dikken
en accordeonist Juul Beerda.

17, 18 en 19 augustus
Duur: 15 minuten
14.15 I 16.00 I 17.30 I 19.30

17, 18 en 19 augustus
Duur: 30 minuten
14.45 I 16.30 I 20.10

17, 18 en 19 augustus
Duur: 30 minuten
14.10 I 18.15 I 21.00

17, 18 en 19 augustus
Duur: 20 minuten
14.30 I 16.30 I 17.30 I 19.15

Zangvoorstelling

locatie 5

locatie 6

locatie 7

locatie 8

HEUVEL IN HET BOS NAAST
PARKEERPLAATS DE HAERE

DE GRACHTKANT VAN
KASTEEL DE HAERE

HERMA’S THEETUIN,
BOCKHORSTERSTRAAT

NAAST DE KLEINE WILDENBERG,
WILDENBERGSWEG

Veronika Simonett
Oerjodelen

Shakespeare pop-up boswandeling

The Bombastics (D)
Clownbeat

Jacob Slagman
Grasshoppers shop

Het jodelen draagt ver waardoor
mensen in afgelegen gebieden met
elkaar konden communiceren.
De bergen roepen mee, je krijgt een
echo: je bent nooit alleen. Veronika
Simonett leert je de beginselen van het
jodelen op de enige heuvel in het bos
bij De Haere. Een unieke ervaring!

Ze zitten allemaal in ons collectieve
geheugen, de klassiekers van William
Shakespeare. Maar je stokt als je even
kort moet vertellen hoe het ook al
weer ging. Hamlet? Macbeth? Acteurs
Joyce van Esch en Nynke Borgman
brengen samen met het publiek een
Shakespeare klassieker opnieuw tot
leven.

De leukste clownsband ter wereld
komt naar Deventer! De meeste
mensen luisteren graag naar muziek,
alle mensen houden van lachen. Als
je deze twee mixt krijg je The
Bombastics met hun unieke clownbeat. Ze spelen alles, als het maar
vrolijk is. Grotesk, hilarisch én met
stijl.

Samen met het Publiek, vertrekt een
Duo op zoek naar de verhaalrijke
winkel van de Sprinkhaan.
Een opwindende, avontuurlijke reis
begint in de wereld van de fantasie,
die snel toont hoe weinig eigenlijk
nodig is om materieel geluk te
vervangen.

17, 18 en 19 augustus
Duur: 30 minuten
15.00 I 18.00 I 19.50

17, 18 en 19 augustus
Duur: 30 minuten
15.35 I 18.35 I 20.25

17 en 18 augustus
Duur: 30 minuten
16.30 I 19.30

17 en 18 augustus
Duur: 30 minuten
15.00 I 17.15 I 20.10

locatie 9
DE NATUURDERIJ KEIZERSRANDE

Dansvoorstelling o.l.v.
Marinke Eijgenraam
Drie dansers/acteurs
gaan samen met
theatermaakster Marinke
de uitdaging aan om in
drie dagen tijd een
bijzondere voorstelling
te maken, met als decor
een strandje, de IJssel
en roeiboten.
17, 18 en 19 augustus
Duur: 30 minuten
15.45 I 18.30 I 21.00

locatie F 		

avondprogramma

Jeroen Diepenmaat
Speeldoosjes
Aan een stapel boom‑
stammen zijn speeldoosjes gemonteerd
die door de bezoekers
‘aangezet’ kunnen
worden. De doosjes
vormen samen een
klankspel dat tot diep
in het bos te horen is.

We hebben elke avond
een geweldig muziekprogramma!
Van 21.30-22.00 uur
kun je genieten van
kleine optredens.
De bands beginnen rond
22.00/22.15 uur en we
sluiten iedere avond
swingend af met
DJ Dennis!

FESTIVALTERREIN: NAAST DE RAVENSBOSCH, RANDERPAD 4

Boswachter Prins
Natuurliefhebber Prins
Franken vertelt je al
wandelend alles over
bomen en meer. En waar
deze bosprins het even niet
weet, zuigt hij ter plekke
een verhaal uit zijn duim.
Je bent na afloop een stuk
wijzer geworden of in ieder
geval uitstekend vermaakt.

DANSEN MET DJ DENNIS

onderweg

17, 18 en 19 augustus
Speeldoosjes doorlopend
Boswachter Prins start
wanneer het hem uitkomt

De Deventer DJ laat dit
keer de techno, dubstep
en house thuis en komt
met dansbare plaatjes die
passen bij dit niet-hippe
maar wel trendy festival.
23.00 / 23.15

ZEA

Met Moarn Gean Ik Dea
heeft Zea, een soloproject
van Arnold de Boer, zijn
eerste Friestalige album
opgenomen. Deze Friese
Amsterdammer en zanger
van The Ex heeft met tien
nummers waarin thema’s
als tijd en de dood vaak
terugkomen een heel
persoonlijk album
afgeleverd.
17 augustus
22.00

FRATSEN

SMUTFISH

In de jaren tachtig en
negentig genoot Fratsen
een cultstatus met hun
vrolijke punkrock. Na
vier studioplaten en
talloze live cd’s hief de
band zich begin 1996 op.
Sinds een paar jaar is
Fratsen terug, en hoe!
Het nieuwste album
Spookt (april 2017) kreeg
lovende kritieken.

De Nederlandse country
noirband van Melle de
Boer, met Janneke
Nijhuijs op bas, Dick
Zuilhof op gitaar en Sean
de Vries op drums. De
muziek heeft een oude
ziel, op Americana leest
geschoeid. Qua klank en
kleur maar ook vanwege
de verhalen die Melle de
Boer in z’n liederen
vertelt.

18 augustus
22.15

19 augustus
22.15
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Langs de route zijn diverse
plekken waar je kunt eten
en drinken. Hotel Gaia en
Kasteel De Haere (vr en za)
zijn geopend en bij Rustpunt Randerpad zijn warme
en koude dranken aanwezig.
Ook bij Atelier Eck-Art en
Herma’s Theetuin kun je
terecht voor koffie, thee en
lekkers.
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Dit festival is mede
mogelijk gemaakt door:

Camping Zuidvelde,
halverwege de route, heeft
speciaal voor het festival
een extra veld gecreëerd
voor festivalbezoekers.
Ook bezoekers van de
IJsselbiënnale zijn van
harte welkom.
Voor informatie en prijzen:
oeverloosdeventer.nl.
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Yvon Bakt staat met
Me
heerlijke zoete en hartige
Hotel Gaia, Kasteel
taarten (en drinken) bij De
De Haere, De Natuurderij
Natuurderij. Op het centrale Keizersrande, Ben en Toos
festivalterrein staat Proef!
Droste, familie Nieuwenhuis
Wijnwinkel uit Diepenveen
(aspergeboerderij De
met biologische koffie en
Boerkamp uit Diepenveen),
wijn en kun je genieten van Herma’s Theetuin,
Turkse hapjes van Lütfiye
Atelier Eck-Art, Camping
Ceren (Tulp Catering),
Zuidvelde, Zorg- en
pizza’s van I Vicini en
recreatieboerderij
Indonesisch eten van Yayan
De Kleine Wildenberg,
Darmanan. De tapinstallatie familie Roetert, Gerben
wordt geleverd door Slijterij Visser, familie Marinus
De Poort van Kleef.
(Rustpunt Randerpad).
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