


vanaf  13:00 uur    markt met eten en leuke dingen
13:00  -  16:30 uur sport en spel, springkussen 
14:00  -  16:30 uur      workshops, community art 
16:30  -  17:45 uur      open podium, presentatie: Giovanni van Gom 
18:00 -  18:45 uur Eddy and the Eagles (jazz)
19:00  - 19:15 uur    Barz Woord Omhoog (rap)
19:15 - 19.30 uur open mic voor lokale rappers
19:30  -  19:45 uur C-Jay (rap)
20:00 - 20:45 uur     Ten-Hut & Burak Dolutaş (mix van moderne en Anatolische muziek)
20:45  - 21:05 uur Desert Colossus (indierock)
21:05  - 21:30 uur The Mieters (Nederbeat)
21:30  -  23:00 uur fi lm in de openlucht: De Libi (Nederlandse komedie)
23:00 uur               einde

Op zaterdag 4 september 2021 vindt de 1e editie van het 
Darwinparkfestival plaats in het Darwinpark. Er is een 
(food)markt met kraampjes, waar je kunt proeven van 
verschillende culturen en leuke spulletjes kunt kopen van 
initiatieven uit de buurt. Overdag zijn er kinderactiviteiten 
en als ouder kun je even lekker relaxen. 's Avonds is er 
livemuziek en we sluiten af met een fi lm in de openlucht.

Locatie Het festivalterrein is op en rond het skatepark in het Darwinpark. 

Gratis Het Darwinparkfestival is voor iedereen en daarom is de toegang gratis. Jongeren onder de 16 jaar 
zijn welkom onder begeleiding van een volwassene 

Openingstijden terrein Van 13:00 tot 23:00 uur. Kom op tijd, want vol is vol. 

Meedoen Doe mee aan sport en spel, workshops, community art of laat je talent zien bij het open podium. 
Schrijf je in bij de inschrij�balie op het festivalterrein. Meedoen is gratis.

Eten en drinken Eten is van 13:00 tot 20:30 uur te verkrijgen bij de kraampjes van de markt. Bij de bar kun je 
een drankje halen van 13:00 tot 22:45 uur. Meebrengen van eigen eten en drinken wordt niet op prijs gesteld.

Bereikbaarheid Er is weinig parkeerruimte in de buurt. Kom lopend, met de fi ets of met het OV! Bus 65, 391, 
392 en 394 stoppen op loopafstand van het festivalterrein.

Corona In verband met de coronamaatregelen hee�t het festival dit jaar een zittend karakter. Overal zijn 
zitplekken gemaakt per huishouden, zodat je 1,5 meter afstand kan houden. Onze hosts verwelkomen je 
bij de ingang voor een check-gesprek en registratie. 
De maatregelen kunnen snel veranderen: kijk voor de laatste informatie op onze website.
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www.darwinparkfestivaI.nl                      @darwinparkfestival


