
Overvecht Outdoors  | Lazy Sunday Afternoon 
zondag 15 augustus (gratis), 12.00 - 17.00 uur

Op zondag 15 augustus kun je de klassieker Lazy Sunday 
Afternoon verwachten in Stadstuin Klopvaart. 3 verrassende 
optredens in deze groene oase in Overvecht. 

Overvecht Outdoors  | Picknicken tijdens Camping Boesjans  
zaterdag 7 augustus (gratis), 12.00 en 14.30 uur

Koop bij de boerderijwinkel van Stadsboederij Gagelsteede  
een goed gevulde picknickmand voor 2, 3 of 4 personen met 
een verrassing erin. Ga dan lekker zitten en genieten van de 
vrolijke theatervoorstelling Camping Boesjans. De voorstelling 
duurt 25 minuten en is voor iedereen vanaf 10 jaar.
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Overvecht Outdoors  |  Lunchconcert 
Voedseltuin Overvecht  
vrijdag 23 juli (gratis), 12.30 - 14.00 uur

In Park de Gagel, tussen de wortelen en de boontjes, kun 
je komen lunchen en genieten van een bluesy optreden 
van Buddy and the Maestro. Buddy wordt begeleidt door 
de maestro’s Chris Hughes op gitaar en Johan Schuijt  
op percussie. Zij spelen oude blues in nieuwe jasjes.  
Lunch en drinken zijn ter plekke verkrijgbaar.

Overvecht Outdoors  | Buurtcamping in Park de Gagel  
zaterdag 17 juli (gratis), 12.00 - 20.00 uur

Op 17 juli strijkt De Buurtcamping weer neer in Park de Gagel. Dit keer 
zonder overnachting, maar lekker één dag op vakantie in je eigen park. 
Tussen 12.00 en 20.00 uur host ZIMIHC theater Stefanus een podium vol 
optredens van lokale artiesten, afgewisseld met jong talent uit de wijk. 
Om 15.00 uur is saxofoon kwartet Blovi in het wild te horen. Om 17.15 uur 
neemt multi-instrumentalist Luuk Lenders je mee naar naar fantasy island 
met zijn accordeon en verschillende fluiten. De swingende afsluiter van de 
dag is Color Changing Egg (CCE). Deze Utrechtse band speelt dansbare 
covers en eigen muziek tot 20.00 uur. 

Overvecht Outdoors  | Lunchconcert Burezina tuin  
vrijdag 20 augustus (gratis), 12.30 - 14.00 uur

In de Burezina Tuin kom je op 20 augustus live muziek tegen 
van de Braziliaanse Romi Brasil. Romi kent de Braziliaanse 
muziek door en door en heeft in Spanje, Portugal en Utrecht 
gezongen en geeft workshops. Ze treedt tussen  
12.30 en 14.00 uur op met samba’s, bossanova’s  
en misschien zelfs fado. Je kunt lunch en  
drinken kopen voor aan de picknick tafel.  
Locatie: Jeanne ‘d Arc dreef 1.


