Aan: Buurtgenoten
Betreft: Evenementen

Amsterdam, 18 april 2019
Beste buurtgenoot,
De lente is inmiddels begonnen en daarmee ons evenementenseizoen. De stijgende temperatuur zorgt
voor een toename in het aantal aanvragen voor foto-en filmshoots. Het Olympisch Stadion is een
gewild decor. Zo waren er opnames van grote merken als Reebok, PUMA, BRONX en NIKKIE.
Wellicht heeft u het Stadion nog voorbij zien komen bij het VPRO programma ‘Makkelijk scoren’ en bij
CNN met Edgar Davids over de wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid.
Graag informeer ik u in deze brief over onze kalender in de komende drie maanden. Er staan nieuwe
evenementen op het programma, zoals de concerten in het Pinksterweekend van De Jeugd van
Tegenwoordig en volkszanger Tino Martin. In dezelfde periode krijgt u te maken met hinder van het
project Zuidasdok. Vanwege de werkzaamheden moet de A10 een aantal weekenden dicht en rijden er
bij station Zuid in de weekenden geen treinen. Op www.zuidas.nl/zuidasdok/ blijft u op de hoogte van
het laatste nieuws. Voor vragen kunt u terecht via: 0800-5065 of contact@zuidas.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen staan hieronder de evenementen van april, mei en juni:
Zaterdag 27 april
Oranjebloesem
Het grootste Koningsdag-festival van Nederland verhuist dit jaar naar het Olympisch Stadion in
Amsterdam. Het feest is uitverkocht. De organisator van het feest heeft u hierover geïnformeerd.
Heeft u de brief niet ontvangen? U kunt deze opvragen via evenementen@olympischstadion.nl
Woensdag 1 mei & donderdag 2 mei
Filmopnames
Voor een grote filmproductie is het Olympisch Stadion gescout als locatie. Er wordt ’s nachts gefilmd,
daardoor staan de lichtmasten aan. Hier is een vergunning voor aangevraagd.
Zaterdag 4 mei
Nationale sportherdenking
Hoop, symboliek en eerbetoon: jaarlijkse ceremonie en kranslegging om de sporters te herdenken die
de oorlog niet overleefden. Om 12.30 uur is de herdenking bij het beeld van Prometheus, op het plein
voor het Olympisch Stadion. Dit is voor iedereen toegankelijk.
Vrijdag 10 mei
Free Friday Night Run
Een gratis duurloop voor wedstrijd- en recreatiesporters, georganiseerd door Atletiekvereniging
Phanos. Deze loop start iedere 2e vrijdag van de maand om 19:30 uur vanaf Olympisch Stadion 1.
Zaterdag 18 mei
Voetbaltoernooi Supportersvereniging Ajax
De supporters van Ajax mogen ook een keer voetballen op het heilige gras. Ondanks de recente
internationale successen in allerlei grote stadions, werden de meeste Europese successen in het
Olympisch gevierd. Dit is een besloten evenement.
Donderdag 23 mei
Verkiezingen Europees parlement
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. In onze
1928 Room kunt u uw stem uitbrengen. Adres: Olympisch Stadion 2.
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24-26 mei
NextGen Games
NextGen Games geeft een podium aan de volgende generatie sporters en sporten. Door de koppeling
tussen top- en breedtesport ontstaat een waar sportspektakel dat ieder jaar groter, sneller én
spectaculairder wordt.
Woensdag 29 mei
Ajax Business Cup
De zakelijke relaties van Ajax gaan de strijd met elkaar aan. Dit is een besloten evenement.
Vrijdag 7 juni
Concert De Jeugd van Tegenwoordig
De Jeugd Van Tegenwoordig geeft op 7 juni een show onder de titel '1000' in het Olympisch Stadion.
Het wordt de grootste show uit de carrière van de band, en de grootste show ooit gegeven in de
Nederlandstalige hiphop.
Zaterdag 8 juni
Concert Tino Martin
'Ik kan niet wachten er een onvergetelijke dag van te maken met mijn fans!”, aldus Tino Martin. De
Nederlandse volkszanger ontvangen wij met veel trots. Wij informeren u in mei uitgebreid over beide
concerten.
Vrijdag 14 juni
Cruyff Foundation Cup
Tijdens deze voetbaldag zetten bedrijven zich in met een eigen voetbalteam om fondsen te werven
voor de Johan Cruyff Foundation. Dit is een besloten evenement.
17-21 juni
Olympische sportweek
Sinds enkele jaren bieden Amsterdam Cares & Combiwel samen met young professionals van
verschillende bedrijven kinderen uit achterstandssituaties de kans om op speelse wijze kennis te
maken met diverse sporten.
28-30 juni
NextGen Series
NextGen Series Amsterdam, bekend geworden onder de naam Copa Amsterdam, is het
jeugdvoetbaltoernooi voor spelers onder 19 jaar, met onder meer Ajax. De overige teams worden
binnenkort bekend gemaakt.
Het Olympisch Stadion gaat ervan uit dat bovenstaande programmering weinig extra drukte met zich
mee brengt. Mocht dit toch gebeuren, dan stellen wij het op prijs als u dat aan ons meldt. Dit kan op
telefoonnummer (020) 305 44 00 of per e-mail: evenementen@olympischstadion.nl
Ontvangt u deze bewonersinformatie voortaan graag ook digitaal? Dat is mogelijk. Kijk op
www.olympischstadion.nl/buren voor meer informatie.
Graag tot ziens in het Olympisch Stadion.
Hartelijke groet,

Kim Tyrakis-Abdoelhafiezkhan
Communicatie Olympisch Stadion Amsterdam
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