
 

 

PERSBERICHT  

Midsummer Burgwal – Betoverend evenement nu nog groter! 

 

Haarlem, 29 augustus 2012 

Op vrijdagavond 7 september 2012 vindt de derde editie van de Midsummer Burgwal plaats. De Midsummer Burgwal is ontstaan uit 
het idee om met de buurt een gezellige avond te beleven en om cultuur (muziek, zang en dans) en historie (de Burgwal) samen te 
laten smelten. De voorbereidingen voor dit bijzondere evenement in de Burgwal buurt, vlakbij het centrum van Haarlem, zijn na alle 
positieve reacties van voorgaande jaren weer in volle gang. Dit jaar is het programma uitgebreid en zijn er meer sponsoren 
aangetrokken. Het gratis toegankelijke evenement is mede door financiële steun van de Gemeente Haarlem gerealiseerd. 

Geweldige bijdrage lokale ondernemers  

De organisatie is erg dankbaar voor alle ontvangen fondsen. Als het verhaal goed is, willen lokale ondernemers zich graag binden en 
meedenken over uitbreiding van het evenement. Bijzonder trots is Maartje Breed (initiatiefneemster) dat er ook dit jaar weer 
voldoende steun is geboden: “Iedereen reageert erg enthousiast en denkt graag mee, dit is precies wat wij wilden bereiken: samen 
met de buurt een geweldig evenement neerzetten”. Er heeft zich een mooie groep sponsoren verbonden aan de Midsummer 
Burgwal: In den Swarten Hondt, Grapedistrict, Imago Printing, SecuServe, Showrent, Andriessen, Do herenkapper, Treffers, EYE Film 
Instituut Nederland, Bouwbedrijf Jochem, Kempen & Co, Haak Zonwering, Verhuurbedrijf B. Hangjas. De Midsummer Burgwal 
geniet financiële steun van Gemeente Haarlem en promotionele steun van City Marketing Haarlem.  

Programma nog uitgebreider 

Voor het derde jaar is het programma van de Midsummer Burgwal nog uitgebreider. Stadsdichter Sylvia Hubers opent de avond met 
een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht over de Vissersbocht. Bewoners en bezoekers kunnen op deze 
midzomeravond genieten van optredens van Dancemasters De Vos, singer/songerwriter Raoul Bakker, die ook een speciaal 
optreden samen met Jazz zangeres Adrienne West zal geven, betoverende zang van sopraan Astrid Vrensen en magische klanken 
van pianist Thomas Beijer, die zich begeeft aan de top van de nieuwe generatie pianisten. Ter ere van 100 jaar Hollandia Filmfabriek 
worden zeer unieke fragmenten uit een stomme film getoond, als hommage aan de fameuze Haarlemmer Maurtis H. Binger. Binger 
was regisseur en producent van Nederlands grootste filmmaatschappij in de jaren 20. De band  Hastalavista sluit de avond feestelijk 
en swingend af. De eeuwenoude architectuur van de Burgwal vormt het decor van het openluchttheater in de Vissersbocht (ter 
hoogte van Spaarnwouderstraat 29, kapper Do Bartels).  

Kom ook genieten van cultuur! 

Midsummer Burgwal - Vrijdag 7 september: 19:30 en 23:00 
in de Vissersbocht, het gedeelte tussen de Korte Brug en het Spaarne (ter hoogte van Spaarnwouderstraat 29, kapper Do Bartels) 
facebook.com/MidsummerBurgwal, midsummerburgwal.nl en Twitter: @midsummer023 

 

Niet voor publicatie, noot voor de redactie: 
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