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Bevrijdingsfestivals: ‘Hopelijk zijn
de weergoden ons goed gezind,
maar trek vooral warme trui aan’
5-MEIVIERING
De weersvoorspelling voor aanstaande zondag: heel-erg-koud. Toch zijn de
voorbereidingen voor de vele bevrijdingsfestivals in Utrecht in volle gang.

Wordt het koukleumen op het festivalterrein of staat de warme chocolademelk
klaar?
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„Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, maar we raden mensen via sociale
media en onze website aan om iets warms aan te trekken. Een poncho voor de
zekerheid is ook geen overbodige luxe”, zegt Eveline Mulckhuyse, hoofd Marketing
en Communicatie van het Utrechtse bevrijdingsfestival in Park Transwijk. ,,De
organisatie houdt continu het weerbericht in de gaten, waardoor onverwachte
maatregelen niet nodig zijn. Helaas is er geen warme chocolademelk
aanwezig, maar doordat we dicht op elkaar staan houden we elkaar ook warm”, zegt
Mulckhuyse.
Dit jaar komt als Ambassadeur van de Vrijheid Kraantje Pappie langs op het
Utrechtse bevrijdingsfestival i. Hij wordt rondgevlogen in een NH90, een
gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht.

Vrijstad
Naast het bevrijdingsfestival in Park Transwijk is er dit jaar een nieuw festival:
Vrijstad. Ook Vrijstad spoort bezoekers aan warme kleding aan te trekken.
Organisator Jasper Coenen van Elevation Events: „Het maakt voor ons niet uit wat
voor weer het wordt, want drie podia zijn overdekt. Volgens de weersverwachting
gaat het niet regenen dus als iedereen warme kleding aantrekt, komt het helemaal
goed.” De tickets voor het betaalde Vrijstad Festival worden vanwege het weer
massaal doorverkocht voor een lagere prijs. „Als het lekker weer wordt, verkoop je
veel tickets, met slecht weer minder. Dat is gewoon hoe het gaat.” Coenen geeft aan
dat het festival zich geen zorgen maakt over de financiën. „Zolang we tickets blijven
verkopen, zit het wel goed.”

Bar gecanceld
SOIA (Strand Oog In Al) heeft een aantal maatregelen moeten treffen voor
aanstaande zondag. Het was namelijk eerst het plan om het festival deels binnen en
deels buiten te doen. ,,We hadden een extra bar voor buiten besteld, met extra
koeling en taps. Deze hebben we maar gecanceld”, zegt Aart Groen, medewerker bij
SOIA. De strandclub heeft het hele festival naar binnen verplaatst vanwege het weer.
Groen: ,,De meeste feestjes bij SOIA worden binnen gegeven, dus we hebben alle
voorzieningen om er een groot feest van te maken.”

