


Kunstmarkt ‘Kunst aan de Waal’
Op de Oosterhoutsedijk, op de Veerdam en in de tuin van café de Zon  
laten kunstenaars hun werk zien. Zij vertellen de verhalen achter de  
kunstwerken. Ze verkopen hun kunst graag èn voor een redelijke prijs. 

Muziek, dans en theater
Podium in het weiland: muziek en dans
12.00 - 12.30 Opening door DJ Erik Knipping
12.30 - 13.00 Joop Koopman en Rita Lusing Zang en piano
13.00 - 13.30 Promotie buikdansen olv Anisha Najla
13.30 - 14.00 Trending Topic
14.15 - 14.45 Grup Gerwil Ensemble
14.45 - 15.15 Jansen en Jansen
15.15 - 15.45 Dweilorkest De Loatbloeiers
15.45 - 16.15 Buikdansvoorstelling olv Anisha Najla
16.15 - 16.45 Berry Bakker Van de ‘Band uit Lent’
17.00              Uitslag fotowedstrijd en hoofdprijs loterij
17.15 - 18.00   Afsluiting door DJ Erik Knipping

Veerdam: theater
13.30 - 16.30 één man, één paard, één carrousel  
   Jij bepaalt hoe de wereld draait

Workshops voor kinderen, jongeren en ouder(s)
In de grote tenten langs de Waal is van alles te doen. Je maakt iets moois, 
je bent creatief of actief en het kost allemaal niets. Vliegeren, schminken, 
linosnede maken, speksteen snijden, mode ontwerpen, schilderen, maar 
ook streetdance en graffiti en een beetje watersport.

Fotowedstrijd ‘Lent en water’
In de Dorpsschuur hangen foto’s, die meedingen naar de eerste, tweede en 
derde prijs van de fotowedstrijd ‘Lent en water’. De bezoekers vormen de 
jury. Kom kijken en wijs de winnaars aan.

Lentse Taarten
Taartenbakkers uit Lent en omstreken hebben hun best gedaan om allerlei 
soorten taarten te maken. De taartpunten zijn te koop in de taartenkraam op 
de Oosterhoutsedijk. Wees er op tijd bij, want kenners gaan er als eerste heen.

Loterij
Koop een lot en ding mee naar leuke prijzen. Hoe meer loten hoe groter de 
kans op de hoofdprijs: een kunstwerk.

Advies: kom te voet of per fiets naar de Oeverspelen.Le
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