Betreft: Oh My! Music Festival & Festival Pal Mundo ArenA Park Amsterdam Zuidoost
Amsterdam, 11 juni 2018
Geachte omwonenden en ondernemers in de directe omgeving van het ArenA Park,

Met deze brief willen we u informeren over een evenement dat binnenkort in uw omgeving gaat plaatsvinden.
Oh My! Music Festival & Festival Pal Mundo
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018 vinden de Urban dance evenementen “Oh My! Music Festival” en “Festival Pal
Mundo” plaats op het ArenA Park te Amsterdam Zuidoost. Oh My! Music Festival opent de deuren op zaterdag 30 juni om
12:00 uur en zal om 23:00 uur afgelopen zijn. Festival Pal Mundo opent de deuren op zondag 1 juli om 13:00 uur en zal om
23:00 uur afgelopen zijn.
Kijk voor meer informatie op www.ohmymusic.eu en www.palmundo.nl.
Op de volgende data zult u iets van het evenement kunnen merken:
Opbouwperiode:
Maandag 25 juni 08.00 uur t/m zaterdag 30 juni 12.00 uur
Soundchecken:
Vrijdag 29 juni voor 20.00 uur en zaterdag 30 juni van 08.00 tot 12.00 uur
Showperiode:
Zaterdag 30 juni van 12.00 tot 23.00 uur
Zondag 1 juli van 13.00 tot 23.00 uur
Afbouwperiode:
Maandag 2 juli van 08.00 uur t/m woensdag 4 juli 20.00 uur
Bereikbaarheid
Tijdens de op- en afbouw van het evenement zal het gebied rondom het ArenA Park gewoon bereikbaar zijn.
Beperken overlast
Ten behoeve van een goede doorstroming naar- en van het festivalterrein, zullen verkeersregelaars,
beveiligingsmedewerkers en bewegwijzering aanwezig zijn. Tevens zullen buiten het festivalterrein fietsenstallingen,
toiletten en vuilnisbakken geplaatst worden.
Toch overlast?
Ervaart u toch overlast, bijvoorbeeld van het geluid? Dan kunt u op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018 van 12:00 uur tot
23:00 uur bellen met de organisatie op nummer 06-85 47 22 82.
Ook kunt u 24 uur per dag bellen met de gemeente 14020 of de Horeca Overlast Telefoon 020-42 14 567.
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw melding? Dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier op
www.amsterdam.nl/klachten.
Vragen?
Vragen kunt u mailen naar: info@ohmymusic.eu of info@palmundo.nl.
Voor meer informatie over het evenement kunt u de website bezoeken: www.ohmymusic.eu of www.palmundo.nl.

Met vriendelijke groet,

De organisatie van Oh My! Music Festival & Festival Pal Mundo.

