Toegang gratis!

De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in
volle glorie in het historische Bergkwartier van Deventer. Op
zaterdag 14 en zondag 15 december komen ruim 950 personages
uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven: van
Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol
Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden.

zaterdag 14 en zondag 15 december
van 11.00 tot 17.00 uur

Het Dickens Festijn vindt voor de 29e keer plaats en wordt jaarlijks
bezocht door ruim 125.000 bezoekers. Het festijn speelt zich af in
de Walstraat, Golstraat, Damstraat, Bergkerkplein, Roggestraat,
Bergstraat, Kerksteeg, Bergschild en Menstraat. De geur van
punch, huizenhoge kerstbomen en prachtig gerestaureerde
panden vormen het decor.

editie

2019
Let op: toegang tot het Dickens Festijn is alléén mogelijk via
de Keizerstraat (t.h.v. de Schouwburg). Bezoekers worden via
dranghekken naar de ingang (t.h.v. de Walstraat) geleid. Er dient
rekening gehouden te worden met een wachttijd bij de toegang.
Deze wachttijd kan oplopen tot 1,5 uur.

DEVENTERKERSTSTAD 2019
R Lichtjes Koopavond

Op donderdag 12 december is er tot
21 uur koopavond in de Walstraat
en Golstraat, een avond met een
vleugje Dickens en sfeervolle lichtjes.

R Kerstmarkt Lebuinuskerk

Van donderdag 12 t/m zondag
15 december is de jaarlijkse
kerstmarkt in de Grote of
Lebuinuskerk. Ruim 70 kramen met
kerstassortiment in een sfeervolle
en verwarmde kerk.
Open: do 14-21 uur, vr 10-21 uur,
za 10 -20 uur, zo 12-17 uur.
Toegang: € 3,- (t/m 12 jaar gratis),
zondag vrije gift. Ingang: Grote
Kerkhof 42, tegenover de Grote Poot.

R Kerstconcerten

Onder de titel ‘Deventer Kerststad’ vinden
er op zondagmiddag 15 december gratis
toegankelijke concerten plaats in de
Broederenkerk (Broederenstraat 18) en de
Grote of Lebuinuskerk (Grote Kerkhof). Ruim
300 koorleden en musici van verschillende
R Markt Brink in kerstsfeer
Op zaterdag 14 december is de wekelijkse
koren en muziekverenigingen uit Deventer
warenmarkt op de Brink. Op zondag 15 december en omgeving brengen hun kerstrepertoire.
is er een markt in kerstsfeer van 11-17 uur.

R Deventer Schouwburg

Acteur en regisseur Nick Teunissen vertelt op
14 december om 19.30 uur in de kleine zaal
het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens
(leeftijd: 12+, toegang: € 12,50).
Op 15 december is er om 11.00 en 15.00 uur in
de grote zaal een speciale Dickens sing-a-long
door een koor van 100 volwassenen en 50
kinderen (toegang: € 12,50, t/m 12 jaar € 9,-).

R KERSTKoopzondag

Op zaterdag 14 en zondag 15 december zijn
alle winkels in de binnenstad open tot 17 uur.

RCharles Dickens het hele jaar door

Een permanente expositie in het Charles Dickens
Kabinet toont het leven en werk van Charles
Dickens aan de hand van talrijke boeken, eerste
drukken, fraaie prenten en beeldjes. De bibliotheek
is onlangs uitgebreid met maar liefst 4009
bijzondere boeken.
Open: elke zaterdag van 12 -16 uur en tijdens het
Dickens Festijn. Toegang: € 2,- (Walstraat 20,
gelegen in het Dickens Festijn).

R Parkeren en openbaar vervoer

Op 14 en 15 december volgt u komende vanaf de A1 de borden
naar een extra, bewaakt parkeerterrein, inclusief busvervoer naar
het centrum. De pendelbussen rijden van 8.30 -18.30 uur
(€ 10,- per auto).
In de binnenstad parkeert u onder meer in de Centrumgarage
(Op de Keizer 1, achter de HEMA, 24 uur per dag open). Voor
meer parkeerplaatsen rondom het centrum: volg de parkeerroute.
Aangeraden wordt om met het openbaar vervoer naar Deventer
te komen. De NS zet extra en langere treinen in. Vanaf NS- en
busstation Deventer is het 3 minuten lopen naar het centrum.

R

Het Dickens Festijn/Deventer Kerststad is mogelijk dankzij
bewoners en ondernemers van het Bergkwartier, Gemeente
Deventer, Provincie Overijssel, Nederlandse Spoorwegen,
hoofdsponsor NV Bergkwartier en alle sponsoren van
Deventer Evenementenstad.

Meer informatie:
www.dickensfestijn.nl
VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis)
T 0031 (0)570 - 710 120
www.deventer.info

