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● Zwolle Unlimited trok dit jaar ongeveer 50.000 bezoekers

Een lang
weekend
op je
gemakje
Jong en oud, man en vrouw snuiven hun portie cultuur,
eten wat, snuffelen op de boekenmarkt of hangen
gewoon wat rond op Zwolle Unlimited.
door Willem Boverhof
ZWOLLE

D

e één komt niet verder
dan het smulerf pal
voor de voormalige Librije, de ander blijft
met zijn kinderen steken op het
speelveldje aan de kade met bamboe en elastiekjes. En weer de volgende verslindt voorstellingen als
warme broodjes. Iedereen kiest
zijn eigen tempo. Een lang weekend ‘lazy sunday’ (luie zondag,
red.) op Zwolle Unlimited.
Ageeth Lambers begint om een
uur of twee bij het smulerf. Met
als eerste een bietensoepje. „We
zijn er net en hebben alleen nog
maar lekker gegeten. Straks gaan
we naar voorstellingen….denk

ik.” Een uur later zit ze nog steeds
op het smulerf. Nu samen met
haar dochter, de voeten in een badje.
Naast de dames is Jos Ottens
aan het werk. Kip op de barbecue.
„Het gaat hier lekker gestaag door,
heel relaxed.” Hij is dik tevreden
over de klandizie. „Na een voorstelling schuiven mensen aan,
smullen wat en gaan weer verder.” Waar ze naar toe gaan? Een
groepje dames staat aan de kade
bij elkaar met de neuzen in het
programmaboekje. Ze weten niets
eens hoeveel voorstellingen ze al
hebben gezien. Gisteren een paar
vertellingen, een stuk of wat muziekoptredens en theater Gnaffel.
Vandaag is ook al weer een aantal
afgestreept. „Het is de afwisseling,

ENKELE CIJFERS

䢇 Een van de bijna 240 artiesten aan
het werk op Zwolle Unlimited.
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Ruim 400 voorstellingen
Pakweg 50.000 bezoekers
240 artiesten
134 boekenkramen
160 vrijwilligers

die het zo mooi maakt en de intieme sfeer.” De dames zijn het er
over eens. „We geven het een
tien.” Vervolgens gaat ieder haar
eigen weg. De één pakt nog een
voorstelling mee, de ander nipt
aan een wijntje en de derde wil
nog even een rondje over de boekenmarkt maken.
Van de smulpapen en theaterliefhebbers over naar de kinderen.
Zaterdag is Rutger Steenbergen
met zijn kroost al geweest. „Ik
dacht gisteren; we bekijken een
paar voorstellingen, maar na de
acrobaat in de paal zijn we bij de
schommels gestrand. Dat bleek al
leuk genoeg.” Vandaag overkomt
hem hetzelfde. Alleen hebben de
schommels plaats gemaakt voor
bamboe en elastiek.

Volgens festivalorganisatie valt de
‘confetti’ dit jaar meer op een plek
ZWOLLE. „De confetti valt dit jaar meer
op één plek”, is een
eerste conclusie van
organisator Rob
Bults. Hij is tevreden ook al zijn er
wat kritische geluiden van de boekhandelaren. Vorig jaar
was het evenement
meer versnipperd
over de stad. Nu bestaat het epi-centrum duidelijk uit
het Broerenkerkplein, de kades van
de Thorbeckegracht
en de directe omge-

ving. Over het aantal bezoekers heeft
Bults geen idee. „De
één zegt meer, de
ander zegt iets minder. De boekenmarkt was denk ik
iets minder, maar
ja, die was nu ook
meer gespreid. Dus
zeg het maar. Hou
het maar op 50-duizend. Net als vorig
jaar.” Meerdere bezoekers en ook Rob
Bults zelf hebben
een kritiekpuntje
voor de gemeente
Zwolle. „Misschien

moet Zwolle de evenementenagenda
toch eens wat beter
beheren. Er zijn dit
weekeinde wel erg
veel evenementen.”
Bezoekster Rika
Beuze uit Zwolle bevestigt de woorden
van Rob Bults. „Ik
sta bij de informatiebalie in Waanders.
Vorig weekeinde
moest ik bezoekers
melden dat er geen
klap was te doen en
nu zijn er juist veel
te veel evenementen.”
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‘We zijn er net en
hebben alleen nog
maar lekker gegeten.
Straks gaan we naar
voorstellingen..
denk ik’
Ageeth Lambers, bezoeker
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‘Het loopt lekker
gestaag door,
heel relaxed’

‘Minder dan vorig jaar,
maar locatie moet
groeien. Sfeer is
geweldig’

Jos Ottens, van Smokin’ Blue Fingers

Albert van Poppel, boekhandelaar

