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Start en ﬁnish busbrugloop

2

Pop-up Spoorzone informatiecentrum
(in de tunnel naast trap naar busstation)

PROGRAMMA
Busbrug Festival

Materiaalbus ProRail

4

Incidentenbestrijdingsbus ProRail

5

ROVA Groenbus

6

Het verhaal over het Engelenpad door
Henk Snel 13.15 – 14.15 – 15.15 – 16.15 uur
Fakkelteit workshop spoken word

Busbrugloop

(vooraf inschrijven verplicht)

10.00 -12.00 uur

Cultureel familie-programma

13.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 uur

23

Op de busbrug staan bussen uit alle tijden opgesteld. Hierin kan je genieten
van verhalen, muziek en theater. Ook op het busstation staan bussen. Hier
kun je onder andere het verhaal horen over het Engelenpad dat dwars door
de Spoorzone loopt. De ROVA Groenbus bezoeken en je ideeën delen over
Mijn Zwolle van morgen 2030. Of samen met de kunstenaars van de
buskap een echte stadsbus beschilderen, die Zwolle hierna nog weken
opﬂeurt. Er staat een escape bus en een mini museum Schutte bussen.
Of laat je informeren door OV-ambassadeurs en Ervaar het OV. Er is ook
een pop-up Spoorzone informatiecentrum in de tunnel bij de trap naar het
nieuwe busstation. Heb je dorst of zin in iets lekkers? Dan kan je terecht in
de Busbrugtent en bij de foodtrucks.

9 februari 2019

3

16

Het Ezeltje van Grimm Barbara Raap & Noémi Wiekeraad.

17.00 - 20.00 uur

17

Hans Jansen muziekbus

***************************
Het festivalterrein is uitsluitend
bereikbaar via de reizigerstunnel.
Exclusief voor bezoekers
aan het Busbrug Festival die vanuit de
centrumzijde komen, doen we een
OV-poortje open tussen
09.30 en 21.00 uur.

18

Alleen op de wereld Jules Van Rijn en pianist Stefan Bos

13.00 - 17.00 uur

7

Busbrugtent met EHBO

8

Mobiel Vinyl

9

Kunstbus: beschilder een stadsbus

Muziek in de Busbrugtent

10

Mini museum Schutte bussen

11

Escape bus: escape room in een XXL bus

12

OV- ambassadeurs & Ervaar het OV

14

Foodtrucks

15

Longboard- en kinderspeelplein
Mac venture Sports

****************************
FACEBOOK
@spoorzone038

22

TWITTER
@spoorzone038

21
20

zwolle.nl/busbrugfestival

19

Muziekprogramma in de Busbrugtent

Cultureel familie-programma

18

17.00 uur Koorbazen

Met een gaaf repertoire met muziekstijlen zoals klassiek, rock,
pop, hiphop en beatbox is Koorbazen een nieuw golf in de
(muziek) wereld. Niet zomaar een concert maar een totaalbeleving
voor het publiek!

18.00 - 20.00 uur De Grote Karaoke Show
De Grote Karaoke Show geeft je de thrill
van karaoke, maar maakt het next level
door een volledige live band achter je en
een uitzinnig publiek voor je neus!
Grijp je kans om voor even in de schoenen van
je grote muzikale helden te stappen.
De band staat achter je, de tekst voor
je en het publiek ligt aan je voeten!
Leuker dan De Beste Zangers, strakker
dan de Soundmixshow en vetter dan
The Voice Of Holland. En guess what:
alle stoelen zijn hier al omgedraaid!

“Mijn kind, een ezeltje?!” De koningin is wanhopig. De koning en zij hebben jarenlang gebeden om een
kind. Maar nu blijkt het pasgeboren prinsje een ezeltje te zijn! 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 uur

Wanneer het om muziek gaat, gaat het om emotie. Hans Jansen speelt covers van diverse artiesten waar
hij zijn eigen draai aan geeft. Vandaag voor u op verzoek. 13.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 uur

18.00 - 19.00 uur
Rico, Aïrto, Harm Wolters en Vincent (Cool Quest)

Laat je ontroeren door deze muzikale vertelling over een jonge jongen, op zoek naar familie en
vriendschap. 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 uur

19

Het geheim Jeroen van Doornik

20

Reis om de wereld in 80 dagen Theater de Makkers

21

Muziekbus Sfeerbeheer

22

Roodkapje van Roahl Dahl Alluring Ajettes

23

Muzikale vertellingen Lieke en Anne v/d Vegt

Begeleid door de Grote Karaokebad laten deze Zwolse Helden de busbrug en het
nieuwe busstation trillen op haar grondvesten. Het hoogtepunt van het
Busbrugfestival wordt gemarkeerd door een gevarieerde show van deze Zwolse
helden.

Deze Zwolse nachtburgemeester en visual artist laat de toeschouwer tot op het laatste moment in het
ongewisse. 13.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 uur

We kennen het verhaal van Phileas Fogg, die wedt dat hij in tachtig dagen om de wereld kan reizen.
De Makkers schakelen tussen de reis van Fogg en de reiziger van nu. 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 uur

Aanstekelijke mix van swing, reggae en rumba. Unieke meerstemmige zang, contrabas, percussie en gitaar
zorgen voor warme sferen. Sixties, pop en balkan komen ook voorbij! 13.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 uurr

Bang voor de boze wolf? Echt niet! Ze lijkt misschien een beetje naïef en een tikje onschuldig, maar vergis
je niet. De zangeressen van The Alluring Ajettes laten in deze voorstelling weer zien dat ze naast hun
prachtige samenzang nog meer in huis hebben. 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 uur

De zusjes Lieke en Anne verrassen de bezoeker met een bloemlezing van verrassende verhalen en liedjes
voor jong en oud, bij Lieke en Anne is iedereen welkom. 13.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 uur
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ZWOLLE

25
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Rondleiding onder
de busbrug door BAM

25

Informatiecentrum ProRail Zwolle Spoort

26

Ingang reizigerstunnel vanaf zuidzijde

27

Ingang reizigerstunnel
vanaf centrumzijde

2

1
wc

26

doorgang via een open OV-poortje
van 9.30-21.00 uur

www.zwolle.nl/busbrugfestival

WC op busstation gratis (dixie),
WC in tunnel betaald
Parkeerplaats voor ﬁetsen
(kan ook op Lübeckplein)
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