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Haarlem, 4 augustus 2020,
Geachte Haarlemmers,
Per 1 juli zijn evenementen in een aangepaste vorm weer mogelijk om te organiseren. Wij, als Haarlem Jazz & More
Bestuur, hebben in goed overleg, en afstemming, met de gemeente Haarlem en de VRK (Veiligheid Regio Kennemerland)
een goede vorm gevonden.
Haarlem Jazz & More, het unieke meerdaagse evenement in de oude binnenstad van Haarlem, zal dit jaar plaatsvinden
van 20 tot en met 22 augustus, in aangepaste vorm. Deze Sit-Down editie van Haarlem Jazz & More telt meerdere binnen
locaties en twee buiten locaties, Grote markt en het terras van Van Beinum. Het hoofdpodium op de Grote Markt is dit
jaar een afgesloten terrein. Alle locaties zijn alleen toegankelijk voor mensen met tickets. Tickets zijn verkrijgbaar via
website. Dit jaar met artiesten zoals Van Velzen, Alain Clark, Dennis van der Geest, Dabutes en nog veel meer.
Haarlem Jazz & More onderneemt de volgende Corona maatregelen:
- Bezoekers krijgen een vaste zitplaats aangewezen
- het evenement telt niet meer dan 775 bezoekers, hierdoor kunnen wij de 1,5 meter regel hanteren.
- Alleen bezoekers die een ticket hebben gekocht krijgen toegang tot het evenemententerrein
- Het evenemententerrein zal volledig omheind worden
- Alle bezoekers zullen onderworpen worden aan een gezondheidscheck
- De hygiene zal extra worden gewaarborgd, toiletten zullen extra worden schoongemaakt en bij de ingangen/uitgangen
zijn desinfectiepalen aanwezig
- Bezoekers krijgen een eigen tijdslot om het evenemententerrein te betreden.
- Op het evenemententerrein is een routing aanwezig
- Wij zetten stewards in die bezoekers zullen wijzen op de juiste maatregelen
De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijk. Alleen
als iedereen op een verantwoorde wijze deze richtlijnen naleeft, is dat mogelijk.
De Organisatie 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

Opbouw

Woensdag 19 augustus en
donderdag 20 augustus

Programma

Don 20 aug 20:40-00:30
Vrij 21 aug 20:40-00:30
Zat 22 aug 20:40-01:00

Afbouw

Zondag 23 augustus vanaf 01:00
tot 12:00

Schoonmaak

Elke dag direct na afloop van het
programma en na afbouw van het
festival op zondag 23 augustus.

De parkeerplaats van het Prinsenhof is van woensdag 19 tot en met
maandag 24 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.
Hartelijke groet,
Haarlem Jazz & More
www.haarlemjazzandmore.nl

