No. 46
maart, 2015

Nieuwsbrief
ShantyNederland
Uw eigen ShantyNederland app.
Krijg de berichten van ShantyNederland automatisch op uw telefoon of tablet.

Download de App feedReady in uw App-store of Android-app

en vul in bijv. http://www.shantynederland.nl

Sail Amsterdam
Verslag van bespreking met Rob van Waaijen en Jos van Duijn van de stichting JAM.

De inzet van Shantykoren tijdens Sail Amsterdam werd besproken.
De uitkomsten van deze bespreking hebben geleid tot de volgende informatie voor de
koren:


Door de gemeente Amsterdam wordt niet toegestaan om zomaar ergens in de stad te
gaan optreden. Dit geldt voor solisten maar ook voor groepen en koren. Het zal absoluut

niet worden getolereerd en de politie zal dan ook ingrijpen. Wat booteigenaren op hun
schip (laten) spelen wordt ook niet altijd gewaardeerd, maar daar zijn geen sancties op.


Er zal door de Stichting JAM op diverse podia ruimte worden gecreëerd om
koren/groepen te laten optreden. Ook zal er een betaling plaatsvinden, maar het budget
is op dit moment nog niet duidelijk.



De stad zal vrijwel geheel voor auto/bus verkeer zijn afgesloten, als men als koor of
groep deel neemt, kan het mogelijk zijn dat lange wandelingen met bijbehorende
instrumenten onvermijdbaar zijn. Toch wordt u op tijd verwacht op de aangewezen
locatie, houdt hier dus rekening mee. Er is op bepaalde tijden soms geen doorkomen
aan!



De stichting zal zelf een keuze uit de ingeschreven koren maken, maar u zult begrijpen,
dat er geen plaats is voor alle 350 bij ShantyNederland aangesloten koren/groepen. De
kans dat u als koor wordt uitgenodigd zal dan ook niet heel groot zijn. Arbitrage is niet
mogelijk, de stichting JAM is eindverantwoordelijk!



De gemeente Amsterdam wil in het algemeen belang het overdadig drankgebruik op
Sail tegen gaan, wij verzoeken dan ook ieder bestuur van een koor en/of groep daar
rekening mee te houden.

Wilt u zich als koor opgeven, dan moet u dit per email doen bij de stichting JAM
rob@stichtingjam.nl
De website van deze organisatie www.stichtingjam.nl

Namens het bestuur van ShantyNederland.
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