Amsterdam, 15 mei 2014

Betreft: Evenementen 30,31 mei en 1juni-Kleine Speelweide, Amsterdamse Bos
Geachte omwonende van het Amsterdamse Bos,
Door middel van deze brief willen wij u er graag van op de hoogte stellen dat op vrijdag 30 mei, zaterdag 3 1 mei en
zondag ljuni evenementen zullen plaatsvinden op de Kleine Speelweide in het Amsterdamse Bos.
Vriidaa 30 mei - Divnamic Festival
Vrijdag 30 mei vindt Diynamic Festival plaats. Het evenement start om 11:OO uur en eindigt om 23:OO uur. Verschillende
live-acts van Diynamic treden gedurende de dag op. Het evenement zal naar verwachting 5.000 bezoekers trekken.
Meer informatie over het evenement is te vinden op www.diynamicfestival.com
Zaterdag 31 mei - 909
Zaterdag 31 mei staat in het teken van technofestival 909. Het evenement begint om 11.00 uur en eindigt om 23.00
uur. Verschillende DJ'S uit binnen- en buitenland staan tijdens dit evenement geprogrammeerd. Het evenement zal
naar verwachting 5.000 bezoekers trekken. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.909.nl
Zondag 1 iuni -Amsterdamse Bos Festival
Zondag 1juni viert het Amsterdamse Bos haar 80-jarige bestaan. Het evenement begint om 12:OO uur en eindigt om
21:OO uur. Gedurende de dag vinden verschillende activiteiten voor kinderen plaats. Vanaf 17:30 uur start het
avondprogramma met artiesten als Gare du Nord, Wicked Jazz Sounds en Kraak & Smaak. Het evenement is gratis
toegankelijk en leuk voor zowel jong en oud. Naar verwachting zal het evenement ongeveer 2.500 bezoekers trekken.
Meer informatie over het evenement is te vinden op www.amsterdamsebosfestival.nl
Wat betekent dit festivalweekend voor u als omwonende van het Amsterdamse Bos?
Het heeft onze hoogste prioriteit dat (geluid-)overlast voor u als omwonende tot een minimum beperkt blijft. Regels
met betrekking tot deze punten worden dan ook zeer nauwkeurig nageleefd. Wij nemen hiertoe extra maatregelen en
tevens zullen er meerdere malen geluidsmetingen worden uitgevoerd.
Om eventuele (overige) overlast tot een minimum te beperken zullen de volgende maatregelen worden getroffen:
Er wordt een professioneel schoonmaakbedrijf ingezet om het terrein, de omliggende wegen en de
parkeerplaats aan de Duizendmeterweg schoon op te leveren;
Het geluid van het podium wordt volgens de toegestane geluidsnormen afgesteld, zodat we zo min mogelijk
geluidsoverlast zullen veroorzaken. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de vergunning;
Bezoekers worden vanaf het begin van de Bosbaan (aan de kant van Amsterdam) met borden naar de locatie
begeleid. De Bosbaan zal alleen's avonds worden afgesloten ten behoeve van de evenementen;
Er zal voor aanvang, tijdens en na afloop van de evenementen voldoende beveiliging aanwezig zijn om
eventuele problemen te signaleren en op te lossen.
Wij willen u graag attent maken op de volgende bijzonderheden:
De opbouw van het festival vangt aan op maandag 26 mei en de afbouw wordt afgerond op woensdag 4 juni.
Tijdens deze periode wordt het grasveld van de Kleine Speelweide afgezet met hekken;
Op donderdag 29 mei wordt tussen 14:OO en 17:OO uur een soundcheck uitgevoerd;
Op zaterdag 3 1 mei wordt tussen 10:OO en 11:OO uur een soundcheck uitgevoerd;
Op vrijdag 30 mei, zaterdag 3 1 mei en zondag 1juni zal tijdens de evenementen de Duizendmeterweg worden
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. bestemmingsverkeer voor het evenement.
Heeft u vragen, suggesties of overige opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Loveland Events op nummer
020-894714. Tevens kunt u altijd contact met ons opnemen via info@loveland.nl. Klachten of meldingen tijdens de
evenementen kunnen worden gemeld bij de gemeente Amstelveen via evenemententoezicht0amstelveen.nl
Kaartenactie voor omwonenden
Wij bieden u als omwonende de mogelijkheid om per adres 2 tickets te kopen voor één van de twee betaalde
evenementen tegen een gereduceerd bedrag: €20,- voor 2 tickets voor Diynamic Festival op 30 mei, of €25,- voor 2
tickets voor 909 op 3 1 mei. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan vóór vriidaa 23 mei een e-mail naar
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