
We genieten ervan dat er ondanks het corona-virus van alles gaande is, in en rondom Het
Koelhuis. De evenementen stonden op een laag pitje en al weer 3 maanden terug startten we met
Het Koelhuis Café: zes dagen per week open voor verlaat ontbijtje, lunch, borrel en diner. De zalen
zijn coronaproof ingericht en worden gebruikt voor live en online vergaderingen en bijeenkomsten.
Het geeft weer leven in de brouwerij en er komt nog meer reuring! De komende maanden komt er
weer meer cultuur in en om Het Koelhuis!

In het weekend van 18 t/m 20 september is er een weekend lang Festival Oeverloos! We kijken uit
naar artiesten die vanuit heel Europa naar Zutphen komen. Maar liefst 11 mooie intieme theater-,
circus-, muziek- en dansvoorstellingen kun je gaan zien in de Hoven, de Noorderhaven, de
uiterwaarden en bij Het Koelhuis. Onderdeel van dit festival is het weergaloze theatrale spektakel
van muziektheater BOT in de Reesinkloods.

Vanaf 6 september a.s. gaat het Wereldlokaal elke éérste zondag van de maand wereldmuziek in
Het Koelhuis programmeren.

En dan bestaat Het Koelhuis dit jaar 100 jaar. Dat vieren we in november. Lees gauw verder!

ZO 6 SEPT WERELDLOKAAL GÖKSEL YILMAZ ENSEMBLE

Kom luisteren naar prachtige eeuwenoude traditionele Turkse
liederen in een eigentijdse benadering. Maar ook Arabische
muziek: nieuwe composities van bekende namen zoals Fairuz en
Marcel Khalife.

Een muzikale reis door het leven, van verlangen tot opstand, van
verdriet tot intense liefde en blijdschap. Special guest: zanger
Anass Habib. Voorstelling is uitverkocht
Volgende voorstelling is op 4 oktober a.s. met andere musici.

ZO 6 SEPT 13.00 - 14.00 UUR LUNCH BIJ GÖKSEL YILMAZ ENSEMBLE

Reserveer een heerlijke lunch, passend bij het thema van de
voorstelling van het Göksel Yilmaz Ensemble met zanger Anass
Habib.

18 - 20 SEPT FESTIVAL OEVERLOOS

Een kleinschalig buitentheaterfestival in de prachtige omgeving van
Zutphen en het IJssellandschap. Geschikt voor alle leeftijden! De
festivalroute voert je langs plekken in de Hoven, de Noorderhaven
en de uiterwaarden. Het Koelhuis is de centrale locatie in dit
weekend. Daar is ook het avondprogramma en komen de artiesten
bij elkaar. Vrijdag start vanaf 20.00 uur het avondprogramma bij Het
Koelhuis en in de Reesinkloods. Route en speelplekken zijn
Coronaproof ingericht.

Kijk gauw in het programmaboekje en bestel je tickets.

18 - 20 SEPT MUZIEKTHEATER BOT

Festival Oeverloos strikte BOT voor een eerste reeks try-outs van
de voorstelling ‘Beter dan Bedrog’ op 18, 19 en 20 september in de
oude Reesinkloods in Zutphen.

De voorstelling biedt de verbeelding van een welkome
quarantaineplek. In de hoop dat verandering ons troost of
perspectief kan bieden. Beter dan bedrog is een beeldend visueel
en muzikaal avontuur. BOT heeft een grote reputatie met theatrale
en zelfgemaakte muziekinstallaties. tickets bestel je hier

NOVEMBER BONT, BOTER EN BEVRIEZING - 100 JAAR KOELHUIS

Het Koelhuis bestaat dit jaar 100 jaar! Een uitgelezen kans om in
dit najaar het prachtige industrieel erfgoed uit te lichten. Niet alleen
het gebouw zelf, maar ook de verbinding die Het Koelhuis had met
het leveranciers in het landelijk gebied. Met meerdere kunstenaars,
regionale musea, oud-werknemers, melkfabrieken en meer stellen
we een expositie en rondleidingen samen over 100 jaar Koelhuis.
Heb jij mooie verhalen over jouw binding met Het Koelhuis? Mail
die dan alvast naar info@hetkoelhuis.nl. Misschien krijgt jouw
verhaal dan ook een plek in de tentoonstelling.

KOELHUIS CAFÉ, DINSDAG T/M ZONDAG OPEN

We zijn al weer even 6 dagen in de week open. Geniet van een
verlaat ontbijt, kom gezellig chillen of borrelen. Je vindt rust, afleiding en
vooral ruimte. Reserveren via hetkoelhuis.nl.
Onze zalen staan coronaproof voor je klaar voor vergaderingen en
bijeenkomsten. Ook kan je bij ons je verjaardag vieren of dineren met je
vrienden of familie, wat thuis nu even niet kan. 
Bel 0575-510018 of mail naar info@hetkoelhuis.nl. Tot snel! 
Open: di. wo. do. zo. van 11.00 t/m 19.00 en vr. en za. tot 22.00. 

Meer informatie: www.hetkoelhuis.nl
Volg ons op Facebook, Twitter: @HetKoelhuis en
instagram
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