Bezoekersinformatie
The Concert to End All Wars
Donderdag 20 december 2018
Hartelijk dank voor de reservering voor The Concert to End All Wars. Middels deze brief informeren
we je graag over deze bijzondere avond.

TICKETS
Een overzicht van gereserveerde kaarten is toegezonden per mail. Een afdruk hiervan dient als
toegangsbewijs. Tonen op telefoon of tablet kan ook en spaart het milieu.

De belangrijkste informatie handig onder elkaar
PROGRAMMA
Het programma bestaat uit 3 onderdelen.
•
•
•

Historische introductie
Winter BBQ
Concert

17:30 uur
18:30 uur
20:30 uur

bij Akoesticum
bij Akoesticum
in de Mauritskazerne

tot ca. 18:25
tot ca. 20:00
tot ca. 21:55

Op het ticket staat voor welke onderdelen er is gereserveerd.
Kaarten bijbestellen? Dat kan via onze website www.akoesticum.org - op basis van beschikbaarheid.

BEREIKBAARHEID
Akoesticum is uitstekend bereikbaar via openbaar vervoer: slechts 2 minuten lopen vanaf
intercitystation Ede-Wageningen (via perron 1b). Aan de achterzijde van Akoesticum is gratis
parkeergelegenheid. We ontvangen jullie graag via de hoofdingang aan de voorzijde van het gebouw.
Routebeschrijving: www.akoesticum.org/contact/

ONTVANGST
De hoofdingang bevindt zich aan de voorzijde van Akoesticum (voormalige Frisokazerne). Komt u
uitsluitend naar het concert? Dan kunt u direct doorlopen naar de naastgelegen Mauritskazerne,
300m verderop.
HISTORISCHE INTRODUCTIE
Om 17:30 begint de historische introductie over Ede en de kazernes ten tijde van de Grote Oorlog.
Deze wordt verzorgd door Ed van Seters in het Auditorium (de grote zaal) van Akoesticum. Dit
programma onderdeel duurt ca. 55 minuten.

WINTER BBQ
Chefkok Fabian Eestermans serveert van 18:30 tot 20:00 uur samen met zijn team een heerlijke
winterbarbecue bij Akoesticum. Er wordt gewerkt met de beste producten van lokale boeren
die zijn verenigd in coöperatie Boerenhart.
De barbecue is in de Binnentuin, maar er kan ook gegeten worden in de warmte van Akoesticum.
Een drankje naar keuze is inbegrepen. Extra drankjes zijn bij te bestellen bij de bar (PIN/creditcard).
Dieet/allergie?
Geef dit s.v.p. vantevoren aan ons door zodat onze keuken hier rekening mee kan houden.
Adres: anita.staal@akoesticum.org
Lopen naar de Mauritskazerne
Rond 20:10 uur zullen wij iedereen verzoeken om naar de Mauritskazerne te gaan voor het concert.
THE CONCERT TO END ALL WARS
Het concert vindt plaats in de Mauritskazerne, 300m van Akoesticum. De deuren gaan om 19:45 uur
open voor publiek. De ingang is aan de voorzijde.
Aanvang
Eindtijd

20:30 uur
21:55 uur (verwacht)

Er is geen pauze.
Drankjes
Voorafgaand is er de mogelijkheid om voor € 12,50 een fles rode of witte wijn te kopen
(PIN/creditcard) met bekertjes daarbij. Deze mag worden meegenomen om van te genieten
tijdens het concert! Er is ook een beperkte selectie frisdranken in PET-flesjes 33cl verkrijgbaar.
Warm genieten
De Mauritskazerne uit 1906 is een exacte kopie van de Frisokazerne waarin Akoesticum gevestigd is.
Deze is echter nog niet gerenoveerd. Wij toveren deze fraaie erfgoedlocatie om tot een prachtige
plek voor dit concert en hebben uitgebreide maatregelen genomen om de kazerne goed te
verwarmen. Maar het blijft een oud gebouw! Voor alle zekerheid raden wij daarom warme kleding
aan en verzoeken wij iedereen om jassen mee te nemen naar je zitplaats.
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door hoofddonateur de Erven, gemeente Ede en
Cultuurfonds Ede. We wensen iedereen een hele mooie avond toe.
Graag tot ziens op donderdag 20 december!
Akoesticum
0318 - 304 349

