Beste Buur,
Via deze weg willen we je graag informeren over Dancing in the Street en Foodtruckfestival
Proefwerk dat op 24 en 25 juni wordt gehouden. Wellicht heb je er al wat over gelezen of gehoord.
Het Europlein/Lievelderstraat, de Mattelierstraat, de Kerkhofsteeg en het plein voor de Oude Calixtus
worden weer omgetoverd tot prachtige dansvloer, met 80’s, 90’s & more, dance en live-muziek en
foodtrucks. There’ll be swinging, swaying and records playing!
De opbouw begint op woensdag 21 juni. De parkeerplaatsen op de Kerkhofsteeg en achter de
voormalig Rabobank, zullen hierdoor een aantal dagen niet gebruikt kunnen worden tot maandag
26 juni. De Lievelderstraat blijft m.u.v. laad- en loswerkzaamheden verder zoveel mogelijk open tot
zaterdagavond na 17:00 uur zodat winkels geen hinder ondervinden. Daarna wordt deze afgesloten
tot 01:00 uur.
De afbouw begint zondagavond. Dit proberen we vanzelfsprekend zo stil mogelijk te laten verlopen
en we gaan ervan uit dat je hiervan geen hinder zult ondervinden. Ook op maandag overdag zullen
er nog wat afbouwwerkzaamheden zijn.
Het evenement zelf begint op 24 juni ‘s middags op het Europlein met een terras met live-muziek en
foodtrucks. Vanaf ongeveer 18:30 uur zal het hele terrein inclusief Europlein/Lievelderstraat worden
afgesloten en vanaf 19:00 uur wordt er entree geheven. Op zondag zal alleen het foodtruckfestival
plaatsvinden. Dit begint om 15.00 uur en er wordt geen entree geheven.
De belangrijkste zaken rondom 24 en 25 juni, Dancing in the Street/Foodtruckfestival
Proefwerk in het kort:
- Contactgegevens:
- mail: info@steam-entertainment.com
- telefoonnummers: vooraf 0544 461213 | dag/nacht zelf: 06 21223383 en 06 13326700
- Opbouw vanaf woensdagavond; afbouw zaterdag tot 04:00 uur, zondag en maandag.
- Parkeerplekken mogelijk in gebruik vanaf woensdag.
- Lievelderstraat blijft zoveel mogelijk open tot na sluitingstijd winkels; wellicht wel wat
overlast/tijdelijke afsluitingen t.b.v. laden en lossen techniek.
- O.a. Lievelderstraat/Mattelierstraat/Kerkhofsteeg afgesloten tussen 18:30 uur tot 0:30 uur
- Geluidsproductie vanaf zaterdagmiddag op het Europlein (live muziek) vanaf 19:00 aan
Kerkhofsteeg, op het Europlein en op het plein voor de Oude Calixtus. Tot 00:00 uur. Zondag
vanaf 15.00 uur op het Europlein.

Hopelijk tot op de dansvloer!
Michaël Lammers
Steam Entertainment

