6 7 8 juli:
Festival Onderstroom
Vlissingen

Theater op
straat en
muziek aan zee

e hoeft alleen maar op een landkaart te kijken
en je ziet het al: de ligging van Vlissingen
prikkelt de fantasie. Omringd door de zee
en met zicht op het zuiden. Het maakt Vlissingen
authentiek, geeft het een eigen sfeer en een autonoom
karakter. Een broeinest der anarchie, werd de stad
vroeger genoemd.
Het decor en de mensen maken Vlissingen perfect
geschikt als festivalstad. Daarom vinden er veel grote
Zeeuwse festivals plaats: Bevrijdingsfestival Zeeland,
Film by the Sea, de enorme Strandcross Vlissingen,
Rescue Zeeland, Cuisine Machine en Festival
Onderstroom trekken elk tienduizenden bezoekers
naar de stad.

Honger

Dat laatste festival, Onderstroom, is misschien het
meest Vlissingse van allemaal. Het weet als geen

ander gebruik te maken van de stad als decor en
de honger van de bevolking naar feest en creatieve
prikkels. Festival Onderstroom, dat is drie dagen lang
het beste straattheater, muziek aan zee en heel veel
optredens. Het meeste is gratis toegankelijk, er is een
bruisend festivalhart met foodtrucks, barretjes en een
groot muziekpodium en voor een kleine vergoeding
pik je een van de locatievoorstellingen mee.

Unieke plekken

Op de website van Festival Onderstroom vind je
natuurlijk per dag alle programmaonderdelen keurig
op een rijtje. Maar je kunt je ook onvoorbereid laten
meenemen door de bijzondere sfeer in de stad. De
grotere producties zijn in ieder geval stuk voor stuk
de moeite waard en vinden plaats op unieke plekken
midden in de stad.

Tip

Los van de festivalorganisatie organiseert ook de
Vlissingse horeca op 6, 7 en 8 juli een berg activiteiten.
Bandjes, afterparties, dj’s, dansen en tot lekker laat
eten: je kunt in de hele binnenstad tot diep in de
nacht je hart ophalen. Een goeie tip is Nachtstroom in
Poppodium de Piek, pal naast het festivalterrein. Daar
vind je twee avonden én nachten op rij een bijzonder
tropisch feest met Afrikaanse funk en disco en lekkere
plaatjes uit Martinique en Guadeloupe. Gratis!
Festival Onderstroom op z’n best laat Vlissingen
zinderen en trekt de stad mee in een golf van zon,
theater, muziek, wind en getij. Zomercarnaval
Vlissingen-stijl. Je vindt alle info die je je maar kunt
wensen op www.festivalonderstroom.nl

