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Haarlem, 15 juni 2018,

Geachte Haarlemmers, 

Haarlem Jazz & More, het unieke meerdaagse evenement in de oude binnenstad van Haarlem, zal dit jaar plaatsvinden 
van 15 tot en met 19 augustus. De 38ste editie van Haarlem Jazz & More 2018 telt drie buitenpodia - Grote Markt, 
Klokhuisplein en Oude Groenmarkt - concerten in de Pletterij en sluit af met een uniek concert op zondagochtend in de 
Grote Kerk. Het hoofdpodium op de Grote Markt biedt meer populaire muziek met een jazz-insteek. Dit jaar met artiesten 
zoals Nielson, Gers Pardoel, Berget Lewis, Rochelle ft. RE:Freshed Orchestra, Wulf, Boris, Paul de Munnik en Jody 
Bernal..

De Stichting realiseert zich dat het festival een zekere mate van overlast met zich meebrengt. Op basis van evaluaties 
en onze expertise doen we er zoveel mogelijk aan om het festival zo goed mogelijk te laten verlopen. Hieronder het 
verloop van het festival schematisch weergegeven:

Grote Markt Klokhuisplein Oude Groenmarkt

Opbouw Vrijdag 10 augustus, maandag 13 
t/m woensdag 15 augustus

Donderdag 16 augustus Woensdag 15 tot en met 
donderdag 16 augustus

Programma Woe 15 aug 18:00-00:00
Don 16 aug 18:00-00:00
Vrij 17 aug 18:00-01:00
Zat 18 aug 18:00-01:00

Don 18 aug 18:00-00:00
Vrij 19 aug 18:00-01:00
Zat 20 aug 18:00-01:00

Don 18 aug 20:00-00:00
Vrij 19 aug 20:00-01:00
Zat 20 aug 20:00-01:00

Afbouw Zondag 19 augustus vanaf 02:00 tot 21:00

Schoonmaak Elke dag direct na afloop van het programma en na afbouw van het festival op zondag 19 augustus.

De parkeerplaatsen van de Noorderschoolsteeg en het Prinsenhof zijn van maandag 13 tot en met maandag 20 augustus 
niet beschikbaar. Deze worden ingericht voor productiemateriaal en als parkeerplek voor artiesten van Haarlem Jazz & 
More. Er zal die periode een wegsleepregeling van kracht zijn.

Deze bewonersbrief, meer informatie en wijzigingen zijn terug te vinden op onze website www.haarlemjazzandmore.nl. 
Ook kunt u ons volgen op Facebook.com/haarlemjazz, Twitter @HaarlemJazz en Instagram.com/haarlemjazz. Mocht u 
vragen hebben, neem dan contact op via info@haarlemjazzandmore.nl. 

Wij wensen u te verwelkomen tijdens Haarlem Jazz & More!

Hartelijke groet, 

Stichting Haarlem Jazz & More


