Beste deelnemers aan het Stads Walking Dinner met een Ticket Deluxe,
Leuk dat jullie er bij zijn a.s. vrijdag 19 augustus bij het Stads Walking Dinner. Niet meer in
het park, maar dit jaar op het Stationsplein in Voorburg.
Via deze mail alle benodigde info om er weer een spetterende avond van te maken.

Informatie
Bij de ingang van het festivalterrein, aan de kant van Museum Hofwijck, kunnen jullie je
melden
en ontvangen jullie daar een Walking Dinner Card, een polsbandje en natuurlijk een
welkomstdrankje.
Met de Walking Dinner Card kunnen jullie op het terrein bij de diverse eettentjes overal 1
gerecht halen. Er is keuze uit verschillende gerechten.
De eettentjes worden ingevuld door de restaurants Papermoon, Miss Jones, Meetpoint en
het Huygenspaviljoen. Het ijsdessert wordt verzorgd door Donna's.

Met het polsbandje krijgen jullie toegang tot het afgesloten overdekte Walking Dinner Deck,
waar wij diverse statafels beschikbaar zijn om aan te gaan staan. Jullie kunnen gewoon een
statafel pakken die vrij is, waar geen reserveringsbordje op staat van een partner of sponsor.
Dit zullen er voldoende zijn.

Het Walking Dinner Deck heeft een eigen bar en gratis toiletgedeelte. Om de bij de bar te
betalen heb je muntjes nodig die op diverse plekken op het terrein te halen zijn.
Het polsbandje geeft ook toegang tot een area direct voor het podium, zodat wie dat wil
vooraan kan staan bij de muzikale optredens.
Gezien het open festival karakter hebben wij geen betaalde en bewaakte garderobe. Wel
zullen we enkele garderoberekken plaatsen op het Walking Dinner Deck waar eventueel een
jas op eigen risico kan worden gehangen.
Mochten er nog overige vragen zijn dan kunnen jullie die stellen via
contact@awalkdowntown.nl.

Datum: Vrijdag 19 augustus - 17.00 - 24.00 uur
Locatie: Stationsplein, Voorburg (ingang aan de kant van museum Hofwijck)

Het programma:
17.00 uur: Ontvangst met welkomstdrankje
18.00 uur: Aanvang Major Martini's (muziek)
19.00 uur: Terrein open voor het publiek met Regular Tickets

20.15 uur: Captain Midnight Band ft. Mike Peterson (45 minuten : 20.45-21.30)
21.30 uur: Ruth Jacott
22.00 uur: Captain Midnight Band ft. Martijn Fischer (30 minuten : 22.00 -22.30 uur)
23.00 uur: DJ Billy the Kit
00.00 uur: Einde

Er is rondom het Stationsplein voldoende parkeergelegenheid onder Station Voorburg.

Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie van A Walk Downtown,

