Kære nabo til Egeparken og Glostrup Idrætspark
Glostrup, d. 25. juli 2019
I sidste weekend af august i år holder Glostrup Kommune Glostrup Festival for fjerde gang.
Glostrup Festival blev afholdt første gang i 2016, hvor vi fejrede byens 825 års fødselsdag. Festivalen har
efterhånden udviklet sig til et af årets vigtigste arrangementer for byen, hvor glostrupperne og gæster fra
hele Sjælland mødes om musik, leg, hygge og fællesskab.
Info om Glostrup Festival 30. - 31. august 2019
Glostrup Festival 2019 finder sted i weekenden 30.-31. august i Egeparken, Stadionvej 80, Glostrup på
plænen og et stykke ind mellem træerne i parken. Vi håber, at du vil kigge forbi og nyde al den gode musik,
vi har arrangeret og deltage i aktiviteterne på festivalpladsen. Der er fri entré.
Vi forventer, at mange mennesker møder op for at deltage i festivalen, og vi forventer stor aktivitet i og
omkring Egeparken. Da du bor i et område, der støder op til Egeparken, vil vi gerne informere dig specifikt
om, hvilken indflydelse festivalen vil få på dine omgivelser.
Lyd
Du vil kunne høre musik fra den store scene og Pavillonen i tidsrummene:
• Fredag 19.00-23.30 (lydprøver i løbet af dagen)
• Lørdag 11.00-23.30 (lydprøver formiddag)
I samme tidsrum vil du også kunne høre aktivitet fra diverse installationer og latter fra glade mennesker.
I ugen op til festivalweekenden bygger vi pladsen op, og der kan forekomme periodevis støj som følge af
den forøgede aktivitet i Egeparken.
Trafik
Trafikken til festivalpladsen vil belaste vejene omkring Egeparken i løbet af hele denne weekend. Vi vil
forud for weekenden appellere til gæsterne om at komme til fods eller tage cyklen. Det plejer at minimere
trafikgenerne af den øgede aktivitet.
Adgang til festivalpladsen
Adgangen og udgangen for festivalgæster er udelukkende via indgangen på Stadionvej 80 ved
Glostruphallen. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det ikke være muligt at benytte nødudgange og bagveje til
publikumsadgang eller anden gennemgående trafik.
Du kan se mere om Glostrup Festival 2019 på www.glostrupfestival.dk
Med venlig hilsen
Glostrup Kommune
Kontaktoplysninger: Team Kultur, kultur@glostrup.dk

