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Beste bewoners van het festivalterrein,
Het 41ste Bredewegfestival staat voor de deur. Graag vertellen we u wat er gaat gebeuren.
Poëzie onder de Lampenkap zondag 22 april 21.30 uur Hogewegplein
Om 21.30 uur als de schemer diep genoeg is voor de echte lampenkappensfeer, lezen
dichters voor uit eigen werk. Welke dat zijn maken we later bekend. Neem stoel of krukje mee!
Opera op straat: Carmen - LIVE! 26 april 21.30 uur op de Bredeweg
Een bewerking van Carmen van Bizet. Bij extreme kou (of bij regen) in de Hofkerk.
Festival op 27 april (zie onze www.bredewegfestival.nl voor het programma)
Het 41ste festival duurt van 9.00 tot 18.30 uur met acts, theater, muziek, kermis, foodbussen en
bars met ons eigen Breedbier en Vin du Festival Bredeweg.
Parkeerverbod en Middenweg en Linnaeuskade afgesloten voor verkeer
Er geldt een parkeerverbod op 26 en 27 april. Het festivalterrein wordt op 26 april vanaf 10.00
uur afgesloten. Er komen borden, zodat u precies kunt zien waar en wanneer het verbod geldt.
Alle fietsenrekken graag leeg: let op waarschuwingsbordjes
Fietsenrekken worden verwijderd om ruimte te maken voor attracties, én hulpdiensten.
Tip: zet uw fiets op de Oranje Vrijstaatkade. Daar is genoeg plek.
Verzoek brandweer
De brandweer verzoekt u dringend op 26 en 27 april geen vuurkorven te gebruiken. Ook alle
andere vormen van open vuur zijn verboden. We hopen dat u begrijpt waarom.
Water en stroom gevraagd
Veel acts en verkooppunten hebben stroom en/of water nodig. Dit wordt altijd door
buurtbewoners geleverd. Kunnen we weer op u rekenen als we daarvoor aanbellen?
Schone straten en onverkochte spullen naar de kringloop
We proberen onze straten zo netjes mogelijk af te leveren aan de schoonmaakploegen van de
Stadsreiniging. Helpt u mee? De gemeente zamelt spullen in die nog naar de kringloopwinkel
kunnen. Er komen daarvoor ‘schatcontainers’ op de Linnaeuskade en Mr. P.N. Arntzeniusweg.
Contact op 26 en 27 april
•
06-20054983 centraal nummer festivalorganisatie voor alle dringende festivalzaken
•
020 2534461 gemeentelijke dienst Handhaving voor (geluids-)overlast (ook ’s nachts).
Op 26 april (Koningsnacht) geldt voor de gehele stad een vergunning tot 01.00 uur.
•
112 met spoed politie, ambulance of brandweer nodig
•
Coördinatiepunt Hogewegplein: ‘gevonden’ kinderen en niet dringende festivalzaken
•
EHBO tent op het Hogewegplein
•
Voor meer info: www.amsterdam.nl/evenementen

