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1. Inleiding
De eerste 3 edities van het 3 Oever Festival (3OF) hebben zich gekenmerkt door veel
pionierswerk. Met veel passie is de signatuur van het festival neergezet. Een gevarieerd en
(inter-) actief programma van dans, theater, muziek en beeldende kunst in het prachtige
decor van de Gelderse Poort. De natuur, de workshops en de “artists in residence” maken
het voor de bezoeker mogelijk om de kunst en cultuur nog intenser te ervaren. Een festival
dat verbindt door mooie samenwerkingen te initiëren en stimuleren.
Er zijn verbindingen gelegd over de rivieren met en tussen artiesten, beeldende kunstenaars,
verenigingen, scholen, ondernemers, vrijwilligers en organisaties. Hieruit zijn mooie
projecten en initiatieven geboren. De 3 Oever Atelier Route is daar een goed en duurzaam
voorbeeld van.
Er is veel ervaring opgedaan en in ons steeds groeiend netwerk onderhouden we goede
contacten met onze partners. We hebben aanspreekpunten bij gemeentes en provincie.

2. Aanleiding
Na 3 eerdere edities waarbij sterk de nadruk heeft gelegen op het programma bezint het
bestuur en de werk- organisatie zich op de toekomst. Het 3OF heeft duidelijk potentie
(wordt breed onderkend) maar om door te groeien tot een gevestigd festival is een solide
basis noodzakelijk. De tijd van pionieren is voorbij. Dat ervaren de initiators en het bestuur
van het festival. Sterke onderdelen moeten worden behouden c.q. worden uitgebouwd,
andere onderdelen dienen aangepast of gestopt te worden.
Door te bouwen aan een solide en professionele organisatie en duurzame afspraken met
onze partners te maken kunnen we de kracht en potentie van het festival verder laten
groeien en bloeien.
Zo realiseren wij een festival dat een goede basis heeft om lang te bestaan, dat consistent en
hecht is, aansluit op de behoeftes van het heden, maar zeker ook vernieuwend en
verrassend is. Zo staat er voor onze partners een solide, betrouwbare en slagvaardige
organisatie. Kortom: een duurzaam 3 Oever Festival 2.0!

3. Doelstelling en kenmerken
Het 3 Oever Festival wil een laagdrempelig festival zijn dat haar bezoekers uitnodigt de
natuur en cultuur in de Gelderse Poort optimaal te beleven.
Het wil verbinden, inspireren en stimuleren. Kernbegrippen zijn: culturele broedplaats,
interdisciplinair, educatie, natuur, historie, kunstlab, bewegen, verkennen, ontdekken,
meedoen, grenzeloos, de blik verbreden, vrije tijd.
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Het festival kenmerkt zich tot nu toe vooral op de volgende manier:
Geografisch:

de drie oevers, de Gelderse Poort met het omliggende gebied (zowel
Arnhem, Nijmegen en Emmerich als Randstad en Ruhrgebied)

Artiest en publiek:

bijzondere podia bieden, publieksparticipatie, workshops, Open Atelier
Route, zowel artiest als publiek voelt zich deelnemer

Publiek:

3-deling: bewoners van de Gelderse Poort, bewoners van de
stedenring eromheen, bezoekers van verder

Makers en locatie:

theater, muziek, en beeldende kunst op bijzondere plaatsen (natuur,
historie, cultuur) in de Gelderse Poort, Artist in Residence.
Initiatie van en participatie in festival producties.

Cultureel:

“crossoever” samenwerking tussen gebiedscultuur en cultuur van
daarbuiten maar ook Nederland met buitenland (wereldmuziek),
interdisciplinaire projecten

Educatief :

scholen betrekken, colleges tijdens het festival, bewustwording,
workshops, projecten door het jaar heen.

Mensen en gebied:

thematische wandel/fietsroutes, meerdaagse arrangementen,
pleister(ontmoetings)plaatsen.

Zo kan het festival op verschillende fronten een inspirerende en stimulerende rol spelen.
Ook economisch is het interessant. Door de promotie van het natuurgebied van de Gelderse
Poort en haar verblijfs- en recreatiemogelijkheden komen er meer bezoekers naar het
gebied. Op deze manier zal het ook omzet bieden aan ondernemers in de betrokken
bedrijfstakken. In de eerste plaats verblijf, horeca, verhuur en andere vermaak- en
vrijetijdseconomie. Ook bij de middenstand in het algemeen zal een grotere toeloop een
positief effect op de omzet hebben.
Daarnaast zullen ook (plaatselijke) artiesten en kunstenaars de vruchten plukken van het
3 Oever Festival. Dit zal niet alleen tijdens het festival zo zijn. De positieve beleving van de
bezoeker zal hem/haar er ook toe aanzetten om het gebied opnieuw te bezoeken.

4. Organisatie
Stichting 3 Oever Festival heeft als doel het organiseren en faciliteren van het 3 Oever
Festival. De stichting fungeert als rechtspersoon voor het festival, initieert en ondersteunt
activiteiten gericht op de organisatie en uitvoering van het festival en verwerft en beheert
geldmiddelen en andere bezittingen die ten goede komen aan het festival.
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Het festival wordt bediend door een ervaren bestuur. Zij beoordelen primair de begroting en
jaarafrekening. Daarnaast zijn zij een belangrijke schakel in het netwerken en “openen van
deuren” c.q. vinden middels hun netwerk van (potentiele) partners, sponsoren etc.
Het huidige bestuur wordt gevormd door Trudie de Jong (voorzitter), Zeno van Ditzhuijzen
(secretaris/penningmeester) en Henk van der Zand.
Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd.
Tot nu toe hebben Servaas Beunk en Stefan Posthuma als initiators de directie gevormd van
het festival en de verantwoording gehad voor financiën, programmering, productie, externe
contacten en andere bijkomende zaken. Alie Engelsman heeft in nauw overleg de
coördinatie van de OAR onder haar hoede genomen. Voor verdere groei en
professionalisering zal de bezetting van de directie worden uitgebreid met een derde
persoon die met name de zakelijke kant van de organisatie voor zijn of haar rekening zal
nemen.
De structuur van het festival ziet er als volgt uit:

Financiën

Programma

3OF

Festival-productie

Uitvoerings-organisatie 365

En is volgt onderverdeeld:
Financiën
 Fondsen / subsidies
 Sponsoring
 Begroting
 Administratie
 Contracten
 Go / no go
 Rapportage / controle

Festivalproductie
 Locaties
 Locatiemanagement
 Techniek
 Logistiek
 Faciliteiten
 Planning
 Publieksbegeleiding

Programma
 Samenstelling
 Begeleiding producties
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Planning
Invulling
Afstemming

Uitvoeringsorganisatie 365
 Zakelijk manager
Vacature. Wordt tijdelijk waargenomen
door Servaas & Stefan
 Programmamanager
Stefan Posthuma
 Projectenmanager
Servaas Beunk
 PR & marketing
Nieuw persoon, mogelijk stagiaire
 Vrijwilligersmanagement
Marcella van Dijk
 Organisatie 3 Oever AtelierRoute
Alie Engelsman + 3 oevercoördinatoren

De werkstructuur ziet als volgt uit zien:
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5. Programma
Om de volgende redenen is er voor gekozen om de nadruk in de programmering voor 2019
te leggen op een aantal spraakmakende festival producties.








Deze producties zijn uniek, ze worden speciaal voor het festival gemaakt en zijn
verbonden met het gebied. Dit geeft extra aantrekkingskracht.
De projecten worden geleid door professionele muziek-, dans- en theatermakers.
Hierdoor kunnen we meer kwaliteit bieden en zo een groter publiek ook van buitenaf
verwachten.
In deze producties kunnen we onze festival signatuur goed tot uiting laten komen.
Ze zijn interdisciplinair, verbinden amateur en professional, maken gebruik van
locaties in het gebied, betrekken scholen en verenigingen en prikkelen de creativiteit
van de artiesten en kunstenaar en andere uitvoerenden.
Het bezoek aan het festival wordt overzichtelijker doordat het programma minder
uitgestrooid is over het gebied. De festival route is wat compacter.
In de uitwaaierende 3OeverAtelierRoute kan de avontuurlijke routeverkenner nog
steeds zijn weg zoeken.
We geven hiermee een duidelijk professioneel en artistiek signaal naar de
(potentiële) bezoekers en partners. We zetten ook een duidelijke lijn uit voor de
toekomstige edities.

In afwachting van het rondkomen van de financiering staan de volgende festival
producties in de startblokken voor het 3OF 2019.
 Stardust

Een dansvoorstelling onder regie van choreografe Steffie van
Leth. Zij werkt hierin samen met een 20-tal dansers,
studenten van het Rijn-IJssel College, en de band Ground
Control.
Locatie: Martinuskerk in Doornenburg.

 Pentatonic

Muziek gecomponeerd door pianist Daniël van der Duim.
Leidraad is de pentatonische toonladder en vijf opvallende
locaties in het festival gebied.
Hij zal de composities spelen i.s.m. het 3 Oever Orkest
(opgericht in 2018) en Stroomopwaarts o.l.v. Paul Vlieks.
Studenten van Artez is gevraagd het thema met video
projectie te versterken.

 Symphonea Riviera

Speciaal voor deze gelegenheid schrijft de Nijmeegse
componist Jos Engelhard een symfonisch stuk, geïnspireerd
op de rivier.
Deze unieke compositie wordt geschreven voor min. 12, max.
72 saxofoons en uitgevoerd door Stroomopwaarts o.l.v. Paul
Vlieks.
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 Op Wacht

Naar idee en compositie van Eva Beunk (Koninklijk
Conservatorium Den Haag)
Deze productie wordt buiten het festival om gemaakt maar
wel 6 x in het festival opgevoerd in Fort Pannerden.
De opera wordt uitgevoerd door 33 hoornisten, vooral
amateurs, en drie of vier professionals, waaronder Morris
Kliphuis, die de amateurs begeleiden. Het libretto wordt
gezongen door drie professionele zangers: een bas, tenor en
mezzosopraan. Regie: Rob Hoekstra (Theater over en weer)

 Stroomopwaarts

Saxperiment, een project gestart in 2018.
Stroomopwaarts bestaat uit een wisselende bezetting van
saxofonisten uit het hele festivalgebied en omstreken. Vaak
zijn ze actief in muziekverenigingen, waardoor de regionale
verbindingen worden versterkt.
Deze editie zal Stroomopwaarts onder leiding staan van Paul
Vlieks en een rol spelen in Pentatonic en Symphonea Riviera
als ook ‘solo’ optreden op de Jazzboot.

 [ɔnˈevən] / ONEVEN

De voorstelling bestaat uit film, woord & live muziek.
In lange gesprekken trok schrijver Romheen de woorden uit
het hoofd van weefkunstenaar Peter Maria R en maakte er
met de band La Zona muziek van. De filmsters van Triggerfilm
gaven het een gezicht.

 3OF voor de jeugd

Een kunstproject door Marjolijn Rigtering en collega’s.
Vanaf mei worden op de Laurentiusschool in Kekerdom lessen
portretschilderen gegeven voor alle leerlingen.
Op de ‘festivalvrijdag’ is het een hele dag schilderen en live
muziek luisteren. De schilderijen worden tijdens het festival op
het Haonehart in Kekerdom geexposeerd, waarbij ook
randprogrammering is.

Naast deze producties zal het programma bestaan uit muziek, dans en theatervoorstellingen
op de pleisterplaatsen, bij de pontveren en op verschillende locaties van de 3OAR.
Daarnaast zal een aantal ondernemers uit horeca en verblijf bij dragen aan de festivalsfeer
door op hun locatie activiteiten te programmeren.
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Vanuit het festival zullen verder nog de volgende programmaonderdelen worden
aangeboden:
 Jazz tussen de oevers – jaarlijks terug kerende boot tocht op de zaterdagavond met
de Graaf van Byland. Aan boord vier jazz gerelateerde bands. Vertrek Europakade
Tolkamer.
 3 Oever Atelier Route – 3 routes (op elke oever één) verbonden door de pontjes langs
ateliers en exposities van ruim 40 beeldend kunstenaars uit de Gelderse Poort en
omstreken.
 Vaudeville Diner- groot aanschuif diner op zaterdagavond met korte muziek en
theater acts. Locatie : Piramide aan de Waal.
 Proeftocht- grenzeloos genieten. Ingevlochten in de 3OAR kun je onderweg proeven
van kleine smaakmakers van over de grenzen. Terplekke maken of presenteren
mensen kleine gerechten en laten je zo proeven aan hun land van herkomst.
 Kunstafslag- Veiling van kunst van deelnemers uit de 3OAR.
 Workshop schilderen en meer voor kinderen van de lagere school- door Marjolijn
Rigtering en collega’s. Plaats: Haonehart in Kekerdom.
 Begeleide fietsroutes- combi van natuur, muziek dans en theater.
 Piramidepadtocht -2daagse groepswandeling rondom Kop van Pannerden, waarbij
diverse voorstellingen worden bezocht en waarbij onderweg kunst wordt gemaakt
 Meerdere workshops, landart, massage, meditatie en meer.

6. Bezoekers, Marketing en Communicatie
Iedereen is van harte welkom op het 3 Oever Festival. We willen door breed te
programmeren een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken.
Wel zien we een aantal belangrijke doelgroepen.
Wij willen jeugd betrekken bij kunst en cultuur, zodat het een vanzelfsprekendheid
wordt dat dit onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven.
Wij willen leden van culturele organisaties in de Gelderse Poort een uitdaging bieden om
tot samenwerking te komen, zich met elkaar te verbinden in bijzondere of eigenlijk heel
gewone projecten, bij voorkeur interdisciplinair.
Wij willen amateurkunst- en cultuurbeoefenaars verbinden met professionals, zodat
beide groepen hier een extra stimulans / inspiratie uithalen.
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Wij willen de beeldend kunstenaars uit de Gelderse Poort met elkaar verbinden, zodat
het tot een community komt die ook naast het 3 Oever Festival zichzelf kan presenteren
aan kunstgeïnteresseerden (zowel uit de regio als ver daarbuiten).
Wij willen een verbinding (zichtbaar) maken tussen cultuur en natuur, een verbinding die
al grotendeels aanwezig is in de Gelderse Poort, maar nog niet altijd zichtbaar.
Wij willen de bewoners van de Gelderse Poort bewust maken van het unieke gebied waar
zij wonen. Dat zij met andere ogen naar het 'gewone' kunnen kijken.
Wij willen toeristen (uit ring Arnhem-Nijmegen-Kleve, maar uit Randstad en Ruhrgebiet)
trekken naar de Gelderse Poort, zodat die zien dat dit een bijzonder gebied is en
terugkomen om te fietsen en te wandelen.
Op basis van waarnemingen vanuit voorgaande festivals, gesprekken en analyse van de
sociale media hebben we een aantal bezoekerskarakteristieken benoemd.
In het komende festival willen we dit overigens graag toetsen.

De bezoeker van het 3 Oever Festival
komt voor:
Wandelen &
fietsen
21%

Kamperen
3%

Natuur
Beeldende kunst

Beeldende
kunst
21%

Eten en
drinken
2%

Workshops
11%

Natuur
10%

Podiumkunsten
Workshops
Eten en drinken
Wandelen & fietsen

Podiumkunsten
32%

Kamperen
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Waar komt onze bezoeker vandaan?
Duitsland
2%
Limburg
4%

3 Oever
Gemeenten
Arnhem

3 Oever
Gemeenten
22%

rest van
Nederland
22%

Nijmegen

Arnhem
11%
Gelderland
(rest)
17%

Gelderland
(rest)
Brabant
Limburg
rest van
Nederland
Duitsland

Nijmegen
17%

Brabant
5%

Leeftijd van de 3 Oever Festival
bezoeker
70 jr.+

0 -10 jr.

10-20 jr.

0 -10 jr.
10-20 jr.

60-70 jr.

20-30 jr.

20-30 jr.

30-40 jr.
40-50 jr.

50-60 jr.

50-60 jr.

30-40 jr.

60-70 jr.
70 jr.+

40-50 jr.
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Hoe bereiken we onze (potentiële)
bezoeker (belangrijkste medium, er is
Pop-up's op
overlap)
andere festivals

en evenementen
11%
Poster
s&
Flyers
11%

Anders
1%

Mond op mond

Mond op mond
11%

Facebook
Twitter

Facebook
18%

Kranten
33%

Twitter
11%

Nieuwsbrief
Kranten

Nieuwsbrief
4%

Lokaal
Het festival is door zijn aard en vorm sterk verbonden met het gebied en de inwoners in
de 3 gemeenten waar het plaats vindt. Deze lokale verbinding vinden we belangrijk
omdat vrijwilligers, kunstenaars, ondernemers, verenigingen en andere bewoners de
basis vormen voor het festival.
Het heeft wat tijd nodig maar we merken dat het festival steeds meer draagvlak krijgt
onder lokale bewoners en ondernemers. De samenwerking met muziekverenigingen in
een aantal projecten heeft daar zeker toe bijgedragen. Ook bij de ondernemers groeit de
interesse in het festival. Ze passen hun programmering aan, sponseren en denken mee.
Door ook acte de presence te geven op lokale evenementen zoals het Seven Art Festival
houden we ook tussendoor contact met de bezoeker uit ons festival gebied.
De beeldend kustenaars, verbonden in de OAR, vormen steeds meer de artistieke
ruggengraat van het 3OF, ingebed in de cultuur en natuur van het gebied. We krijgen
tevens meer aandacht van de lokale media zoals TV Gelderland die vorig jaar in aanloop
naar de editie 2018 uitgebreid aandacht bestede aan het festival in het programma Uit
met Esther.
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Regionaal en (inter)nationaal.
Natuurlijk richten we ons zeker ook op de bezoeker uit de regio en verder. Het zijn
uiteindelijk deze bezoekers die we graag ook kennis willen laten maken met de unieke
natuur en cultuur van de Gelderse Poort, het 3 Oever Festival laten beleven.
Deze doelgroep bestaat uit mensen die interesse hebben in de natuur, in festivals, in
culturele evenementen en broedplaatsen zoals:





dagtoeristen en kampeerders
wandelaars en fietsers
artiesten en kunstenaars
cultuurminnaars en festivalgangers

Om deze doelgroepen te bereiken, gebruiken wij de volgende communicatiekanalen:












Website: www.3oeverfestival.nl
Social media FB (ruim 900 volgers), Twitter (440 volgers), YouTube en
Instagram
Lokale radio en TV zenders
Persoonlijk contact en mond-tot-mond reclame
Nieuwsbrief
Salesfolder
Aankondigingen in (vak)tijdschriften, culturele tijdschriften en op (online)
evenementenkalenders.
Artikelen en advertenties in lokale, regionale en landelijke dagbladen.
Promotie op evenementen, zoals o.a. het SevenArt Festival en de Halsaf Fair.
Verspreiden van promotiemateriaal bij betrokken ondernemers, zoals op
campings, bij cafés, restaurants en hotels.
De 3 Oevernetwerkboot. In aanloop naar het festival organiseren we samen
met een ondernemersvereniging uit het gebied een vaartocht voor
ondernemers uit het gebied. We breiden zo hun en ons netwerk uit. Tijdens
deze tocht promoten we het festival, enthousiasmeren sponsors en leggen
verbinding tussen kunst, cultuur en het bedrijfsleven.

Naast de gebruikelijke promotiematerialen zoals posters, folders en ansichtkaarten
hebben we ook een aantal unieke items in eigenbeheer geproduceerd.
Er is een tweetal mooie boekjes gemaakt waarin het festivalgebied uit allerlei hoeken
wordt belicht en ingezoomd wordt op locaties, historie en kunstenaars uit de Gelderse
Poort.
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Speciaal voor de 3OeverAtelierRoute is een waaier gemaakt waarin alle deelnemers een
eigen blad hebben. Deze waaier wordt jaarlijks geüpdate en is tijdens het festival en door
het jaar heen een leidraad van de Gelderse Poort voor de bezoekende kunstliefhebber.
Tijdens het festival hebben we de beschikking over banners, borden en T-shirts.
Voor presentaties gebruiken we PP met foto- en videomateriaal van de afgelopen
edities.
Uit eigen ervaring weten we dat een persoonlijke aanpak het beste werkt als het gaat om
het werven van donateurs en het enthousiasmeren van toekomstige bezoekers aan het
festival. Zo breiden we ons vrienden netwerk steeds meer uit, en verbinden we steeds
meer sponsoren aan ons festival. Helaas kunnen we niet iedereen persoonlijk
benaderen, en daarom hebben we veel promotiemateriaal beschikbaar en maken we
gebruik van bovengenoemde communicatiekanalen. Er is ook een uitgebreid
communicatie plan gemaakt.
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7. Planning 2019
Januari – maart

planning/voorbereiding 3OF 2019
besprekingen en afspraken met partners
Projectplan en begroting 2019
Aantrekken 3e directie lid

April-mei

Aanvragen fondsen en subsidie afronden

April – juli

Afronden programmering en opstarten PR

April – september

productie programma 2019

September

3OF en presentatie toekomstvisie

September – december

evaluatie 2019 en voorbereiding 3OF 2020
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8. Begroting 2019
Kosten
3 festival producties
Randprogrammering
OAR- 3 Oever Open Atelier Route
Onderwijs pilot
medewerkers

Pentatonic, Stardust, Symphonea Riviera
Pleisterplaatsen, Jazzboot en voetveren

Publiciteit incl. website
Organisatie en overhead
Productie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.000
6.500
5.500
4.500
30.000
7.500
6.000
10.000
6.000
15.000

32%
5%
4%
3%
22%
6%
4%
7%
4%
11%

totaal

€

134.000

100%

Fondsen
Extra bijdragen/sponsoring
Club van 100
Bijdrage atelierroute

€
€
€
€
€
€
€
€

14.750
3.250
13.500
35.000
50.000
10.000
5.000
2.500

11%
2%
10%
26%
37%
7%
4%
2%

totaal

€

134.000

100%

festivalorganisatie 365 (incl. toekomstvisie)
extra personeel
vrijwilligers

Baten
Recette festival producties
Recette randprogrammering
Subsidies overheid

Pentatonic, Stardust, Symphonea Riviera
Jazzboot enz.
3 gemeenten
provincie

Mbt aanvragen subsidie en
fondsen:
Gemeenten & Provincie in
aanvraag, nog geen uitsluitsel
Prins Bernhard Cultuur Fonds
€ 20.000 aangevraagd, nog geen
uitsluitsel.
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9. Evaluatie
Deze editie moet een belangrijke overgang zijn naar een duurzame vorm voor het 3 Oever
Festival. In 2018 hebben we gemerkt wat het betekent als je weer op nul moet beginnen
met het aantrekken van financiële middelen. Door het (tijdelijk) wegvallen van de
substantiële bijdrage van de provincie Gelderland werd alle aandacht en energie getrokken
naar het drijvende houden van het festival. Dit resulteerde in een sterk gereduceerd
programma, onbetaalde arbeid voor de organisatie en een structureel achter de zaken
aanlopen.
Het goede van deze ervaring was dat het duidelijk maakte dat het tijd was om het 3OF een
betere basis te geven. Zowel in bezetting van de organisatie als in de zakelijke onderbouwing
moet wat veranderen. Alleen met een gezondere financiële status, meerjarige toezeggingen
van overheden en andere betrokkenen kunnen we verder.
Met veel inzet en toewijding hebben we de afgelopen jaren laten zien hoe het 3OF er uit kan
zien en wat het kan betekenen voor allerlei groepen in de samenleving.
De provincie Gelderland, de 3 oever gemeentes, veel kunstenaars , artiesten, ondernemers
en bezoekers geven aan dat het 3OF bestaansrecht heeft en zeggen het te willen dragen.
Om goed inzicht te krijgen op herkomst, beleving en wensen van de bezoekers willen we in
2019 een professioneel onderzoeksbureau inschakelen, om zo tot valideerbare gegevens te
komen.
Eind september willen we kunnen concluderen dat we samen een flinke stap hebben gezet
naar de verduurzaming van dit prachtige festival.
Voor Hier zullen we ook een professioneel onderzoeksbureau op inzetten
Op weg naar ons eerste lustrum in 2020 zullen we dan, op grond van onze ervaringen in
deze editie en de afspraken met betrokken partijen, de lijn uit zetten voor de volgende
periode tot 2023 en het 3 Oever Festival verder uitbouwen tot hét jaarlijkse culturele
hoogtepunt in de Gelderse Poort.
Oevergroet,
namens de directie,
Servaas Beunk en Stefan Posthuma
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10. Bijlagen

Project 3 Oever
Festival 2019

Werktitel

"Symphonea Riviera"

Voorstellingen

Vier uitvoeringen van 45 min op 21 & 22 sept. 2019 tijdens de 4e editie van
het 3 Oeverfestival

Locatie

Kade Tolkamer, Fort Pannerden, Hervormde Kerk Gendt

Werkthema

Speciaal voor deze gelegenheid schrijft de Nijmeegse componist Jos
Engelhard een symfonisch stuk, geïnspireerd op de rivier. Deze unieke
compositie wordt geschreven voor min. 12, max. 72 saxofoons

Toelichting

De "Symphony Riviera" zal tijdens het festival een aantal keren uitgevoerd
worden door saxofonisten uit het festival gebied. Onder leiding van Paul
Vlieks en onder de naam Stroomopwaarts zullen zij op karakteristieke
plaatsen op elk van de drie oevers van het festivalgebied het stuk ten gehore
brengen. Op deze manier wordt een verbinding gelegd tussen de
verschillende muziekverenigingen in de drie oevergemeenten.
In de aanloop naar het festival zullen een aantal repetities o.l.v. Paul Vlieks
worden gehouden.

Componist

Jos Engelhart (Nijmegen)

Dirigent

Paul Vlieks

Muzikanten

Stroomopwaarts: 12 - 72 amateur saxofonisten, met name van diverse
muziekverenigingen uit de Gelderse Poort. Belangrijk hierbij is voor de
verenigingen een extra muzikale input (moderne muziek), wat voor veel
leden niet ‘gewoon’ is. Daarnaast leren de muzikanten elkaar kennen en
zullen daardoor makkelijker mét elkaar door het jaar heen elkaar
ondersteunen in de verenigingen.

Repetities

In de maanden juni t/m september

PR & productie

door 3 Oever Festival
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Werktitel

"Stardust"

Voorstellingen

Vijf voorstellingen van 60-80 minuten

Locatie

Martinuskerk Doornenburg

Werkthema

Hoe aards is de mens eigenlijk? En is de mens een product van onze planeet?
Zo ja; zal deze verhouding zich in de toekomst gaan omdraaien? Waarom
zorgt de mens dan zo slecht voor de aarde? Dit vraagstuk wordt gereduceerd
naar; wat of wie is de mens? In deze theatrale dansvoorstelling wordt
afwijkend gedrag binnen de stam van de mens getoond, met de nadruk op
het reageren op en onderzoeken van elkaar. Het elkaar moeten vinden,
zodat de gehele soort een éénheid kan vormen. Omdat we samen zullen
moeten vertrekken of juist settelen op de planeet aarde. Voor beide grote
taken is niet alleen eensgezindheid, maar ook compassie nodig.

Theatermaker

Steffie van Leth

Muziek

Dansers

Repetities

De David Bowie tribute band Ground Control levert een grote bijdrage aan
deze voorstelling. Live en meer dan enkel begeleidend voor de choreografie
versterkt de specifiek uitgekozen muziek van David Bowie het
bovengenoemde thema. Denk hierbij aan Starman, life on Mars, Major Tom,
Ziggy Stardust, Hello spaceboy en meer.
In samenwerking met de opleiding RijnIJssel Podiumkunst Arnhem. De
opleiding levert 20-25 dansers/spelers en een studio om in te werken. Voor
deze leerlingen vallen het repetitieproces en de voorstellingen onder een
stage, waar zij op beoordeeld worden door de choreografe.
Start repetitieproces: wanneer het duidelijk is dat dit project financieel
haalbaar is. Er kan dan gestart worden met de planning en het maakproces.
Het repetitiegedeelte in de studio met de dans/theater leerlingen start dan
in augustus 2019.

Het maken van de voorstelling, het instuderen van de voorstelling met alle
artiesten, de stage begeleiding en het organiseren tijdens/rondom de
Choreograaf/regisseur:
voorstellingen zelf.

Band

Ground Cotrol, inclusief alle repetities, reiskosten, vergoedingen bandleden
en de voorstellingen.

Artiesten

dans en theater: Rijn-IJssel College draagt zorg voor stagiaires

Repetities
Kostuums

RijnIJssel College draagt zorg voor een professionele studio
Onder leiding van Thea Tiggelaar: Balletline Theaterkostuums & meer
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Werktitel

"Pentatonic"

Voorstellingen

Vier optredens van 60 minuten op 21 & 22 sept. 2019 tijdens de 4e edtie van het 3
Oeverfestival

Locatie

Piramide aan de Waal- Pleisterplaats op de westoever tijdens het 3 Oever Festival.

Werkthema

Vijf nieuwe compositie binnen de beperking van de pentatonische toonladder.
De composities hebben een link naar het 3 Oever Festival. De thematiek wordt met
videoprojectie versterkt. Eén van de composities wordt uit gevoerd samen met
Stroomopwaarts (Saxperiment van plaatselijke saxofonisten).

Toelichting

Tijdens zijn studie aan het Conservatorium heeft Daniël van der Duim een fascinatie
ontwikkeld voor Israëlische jazz-muzikanten als Avishai Cohen, Nitai Hershkovits,
Shai Maestro en Oded Tzur. In hun muziek vond hij een bepaalde openheid en
toegankelijkheid van klank die hem op een andere manier wist te raken dan de
bekende jazz-muziek. Via deze muziek ontdekte hij ook dat geïmproviseerde muziek
niet gebonden is aan stijl, maar dat eigenlijk alles open ligt. Een eindeloze wereld om
te ontdekken en om onderzoek naar te doen.

"Vanuit die ongelooflijke openheid vind ik het altijd interessant om op zoek te gaan
naar beperkingen, inspiratie haal ik bijvoorbeeld uit mede-Nijmegenaar Michiel
Braam, die met zijn Bik Bent Braam dit soort concepten tot het uiterste wist uit te
voeren. Zo schreef hij ooit een programma waar elk stuk geen einde had, of speelde
hij ooit enkele maanden alleen op witte toetsen. Ik ben in mijn beperkingen ietwat
genuanceerder, maar toch vind ik het interessant en zie ik het als uitdaging om
programma’s te schrijven vanuit een vrij directe beperking.Een van de mooie
invloeden van Israëlische jazz is het gebruik van pentatoniek in combinatie met
Oosterse ritmiek, naar mijn mening zorgt dat ook voor die toegankelijke open klank.
Voor het Drie Oever Festival zou ik graag, geïnspireerd door die muziek een
programma maken enkel bestaande uit deze pentatonische ladders."

Een pentatonische ladder is eigenlijk een tonenreeks van vijf noten in plaats van
zeven (simpel gezegd do-re-mi-fa-sol-la-ti zonder fa en la). Het verschil in de meest
bekende pentatonische ladder (majeur pentatonisch) in vergelijking met de
equivalent van zeven tonen is het gebrek aan leidtonen of te wel: noten die spanning
en dramatiek veroorzaken. De uitdaging is dus om wel degelijk op zoek te gaan naar
die spanning op een andere manier dan normaal wordt gedaan, vaak resulterend in
een verassende inspirerend klank.
We koppelen het aan 5 kenmerkende locaties in het Drie Oever gebied, het liefst iets
wat met het cijfer 5 te maken heeft, op die manier is het iets abstracter en spreekt
het wellicht ook tot de verbeelding van de lokale bevolking.
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1 van die 5 stukken, een soort hymne van 10-12 minuten, zal ook uitgevoerd worden
met Saxperiment Stroomopwaarts, ter inleiding of ter afsluiting.

Bezetting
Componist

Daniel van der Duim

Arrangeur en
orkestleider
Stroomopwaarts

Paul Vlieks

Muzikanten

Daniél van der Duim - piano, keyboard
Hendrik Eichler – drums
3 Oever Orkest :
Jacinta Molijn - contrabas
Alexander Caly - toetsen
Eugène Flören - marimba / percussie
Ton Janssen - trombone
Majd al Chehayed - trompet
Paul Vlieks - trompet / bugel
Pieter Engels - saxen
Stoomopwaarts
± 16 amateur saxofonisten o.a. uit diverse muziekverenigingen uit de festival
gemeenten.

Productie
Geluid & Licht

Paul Achterberg

Video

Studenten Artez Arnhem

Repetities

In de maanden juni t/m september

PR & productie

door 3 Oever Festival
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“Open Expositie voor de jeugd” (pilot)
Doelgroep:

primair: leerlingen 16-18 jaar die voldoende potentie hebben om hun kunst te
exposeren
Secundair: (groot)ouders en vrienden van de exposanten

Doel:

Leerlingen van de middelbare school een podium bieden, en daarbij uitdagen verder
te gaan met kunst dan zij op school moeten doen. Op professionele wijze in
aanraking laten komen met kunst, daarmee een basis leggen voor hun verdere
kunstbeleving.
Door de exposities en overige activiteiten worden ook (groot)ouders erbij betrokken
en (hopelijk) mee het festival ingetrokken.

We willen jonge mensen graag de kans geven om bij wijze van een Open Podium, of liever gezegd
Open Expositie, op een laagdrempelige manier te proeven aan het exposeren in een
horecagelegenheid of andere expositieplek in de 3 Oever Open Atelier Route tijdens het 3 Oever
Festival.
De bedoeling is dat deze leerlingen op een Montmarteachtige, nonchalante 'markt' hun werk laten
zien. Ook kunnen ze er live tekenen of schilderen, dat zouden wij erg leuk vinden.
Het verkopen van kunst, zoals dat tijdens exposities gebeurt, mag natuurlijk ook.
Op 1 of 2 locaties in de Liemers zullen 5 tot 10 leerlingen of studenten hier aan mee kunnen doen.
Het kost ze niets, voorwaarde is dat ze in ieder geval op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019
aanwezig zijn op de locatie waar hun kunstwerken ten toon worden gesteld.
We werken hierbij samen met de kunst- en cultuurafdelingen van het Liemers Collega (Zevenaar) en
het Candea College (Duiven).
Voor dit project wordt tevens een subsidie aangevraagd bij Leven in de Liemers.
In 2019 zal deze Open Expositie voor jonge beeldend kunstenaars een pilot binnen het festival zijn op
de Oostoever, in de Liemers. Bij voldoende succes willen we dit volgende jaren graag integreren in
het gehele festival.
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Voorlopig muziekprogramma Pleisterplaats Zuidoever:
Atelier Rigtering, Zalmstraat Millingen a/d Rijn, Concerten van 30 minuten.
Zaterdag 21 september 2019:
11.00 uur :

Frank Leurs, piano en Jurgen de Jong, tenor:
Try-out concert met klassieke liederen.

12.00 uur:

vocaal ensemble Omnitet met Frank Leurs
piano en klassieke zangsolisten in operafragmenten.

13.00 uur :

Yvonne van den Broek en Imaya Diaby,
zang, piano gitaar: covers en droomliedjes
eventuele begeleiding op harp van Berry Cloosterman.

14.00 uur :

Cokkerône,
Con van Rhoden, zang/gitaar en Paul van Oosten, contrabas:
“songs from down under” (Australië)

15.00 uur :
“abstract”.

Julian Souisa, session gitarist : improvisaties op het thema “kleur” en

16.00 uur :

Gino Voeten met compagnon,
gitaar en zang: Blues en Ierse folksongs.

17.00 uur :

spontane optredens

4 kunstenaars werken tijdens het optreden aan een eigen schilderdoek.
Zij laten zich inspireren door de geïmproviseerde gitaarklanken.

zondag 22 september 2019:
11.00 uur :

Elske van Thoor, pianobegeleiding en Jolanda Kleinjan, zangsoliste:
het klassieke lied, geïnspireerd op de thema’s water, rivieren en oevers.

12.00 uur :

Frans Hendriks, zang en rhytm-gitaar /Jan Bernards, solo-gitarist:
Franse chansons.

13.00 uur :

Messingh, Ben Dirks, gitaren, mandoline, zang / Helma Mollenkamp,
trekharmonica’s, trom, zang: “melancholie met hier en daar een verrassend
vrolijke noot”

14.00 uur :

Messingh

15.00 uur :

Boerenmaasjazz, jazztrio:
Gerard de Boer, saxofoon/Thed Maas, trompet/ Marieke van Ruitenbeek, zang

16.00 uur :

Boerenmaasjazz, idem : “lekkere jazz voor elk adres”

17.00 uur:

Spontane optredens en ontvangst van alle kunstenaars en vrijwilligers van de
Zuidoever, voor een afsluitend samenzijn op de pleisterplaats.
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“Kunst met Kinderen in Kekerdom” (Pilot)
Activiteiten in samenwerking met Laurentiusschool Kekerdom, georganiseerd door Marjolijn
Rigtering
Doelgroep:

Primair basisschoolleerlingen (alle leerjaren)
Secundair ouders / grootouders van de basisschoolleerlingen

Doel:

Basisschoolkinderen op een speelse, maar wel professionele wijze in aanraking laten
komen met kunst, daarmee een basis leggen voor hun verdere kunstbeleving.
Door de exposities en overige activiteiten worden ook (groot)ouders erbij betrokken
en (hopelijk) mee het festival ingetrokken.

Vanaf 10 mei ‘19 :
een aantal portret-schilderlessen geven op de Laurentiusschool in Kekerdom.
De resultaten worden tijdens het festival op de zaterdag en zondag geëxposeerd in het Kulturhûs in
Kekerdom.
Vrijdag 20 september De 41 kinderen met hun juffen en een paar ouders komen ’s ochtends naar
het atelier van Marjolijn in Millingen, waar de kinderen nog een portret van zichzelf gaan maken.
Deze kinderen blijven om twaalf uur ook lunchen en Berry Cloosterman gaat tijdens die ochtend en
in de lunchpauze harp spelen voor ze.
Filmpje en zelfportretten zijn de volgende twee dagen ook in het Kulturhûs te zien.
Zaterdag 21 en zondag 22 september: Cultuur op het Haônehart in Kekerdom.
11.00-17.00 uur :

keramiek pit-fire stoken begeleid door Ria Koopmans van pottenbakkersatelier “Potte-Ria”.

11.00-17.00 uur :

aanvang portret-tekenen in de tent waar ouders en kinderen tegenover
elkaar zitten en elkaar tekenen/schilderen. Er is een wedstrijd verbonden aan
de portretschilder-activiteiten. Zondag om half vijf, maakt een jury de
winnaar bekend. Marjolijn maakt op een later tijdstip een geschilderd portret
van de winnaar. (ook kinderen van buiten het dorp gaan hier aan meedoen.)
Begeleiding: ervaren leerlingen van Marjolijn.

12.00 uur-13.00 uur
14.00 uur:
op

pauze, of nog in te vullen programma
repetitie van “Het Kekerdoms-Keuken-Orkest”- Laurentiusschool, met slagwerk
emmers, potten en pannen, fluitjes en ratels, plus overig instrumentarium.
Begeleiding: Harry Loock en Slagwerkgroep Kekerdom

15.00 uur :
15.00 uur-17.00 uur:

uitvoering slagwerk-improvisatie van de kinderen van de Laurentiusschool.
Kringspelen, Timmerwerkplaats, Hoelahoepworkshop, Knutselworkshop,
Portrettekenen, Keramiekstoken: “pit-fire”

Beide dagen ongeveer eenzelfde programma.
Het Haônehart in Kekerdom is een paradijsplek voor kinderen, naast de Laurentiusschool.
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