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Geen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onder de titel "Lente festival" wordt van vrijdag 17 mei tot en met zondag 19 mei 2019 een cultureel 
festival gehouden in alle dorpskernen van onze gemeente.

De opening van het festival wordt in de avond gehouden in het Openluchttheater Caprera. Het 
programma bestaat uit lichte muziek en klassiek. Voor deze avond wordt getracht aansprekende 
namen te contracteren. Verder wordt tijdens de opening de Bloemendaler van het jaar gehuldigd. Een 
tijdschema voor de opening is nu nog niet bekend.

In alle dorpskernen worden culturele activiteiten georganiseerd. Samen met culturele partners van de 
gemeente is een gevarieerd programma ontworpen. Er zijn exposities van kunst en cultuur, 
ontmoetingen met schrijvers, wandelingen op historische locaties met vertellingen, muziek en mogelijk 
een verhalentafel, waarin met bewoners wordt gesproken over herinneringen van vroeger. Het 
programma is in concept gereed maar kan nog op onderdelen worden gewijzigd.

Het slot van het festival is in de dorpskerk Bloemendaal waar een klassiek concert wordt georganiseerd 
als onderdeel van de Classical Tour.

Voor meer informatie over het festival verwijzen wij u naar de publicaties in de media.

bu gemeester en wethouders van Bloemendaal,
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