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Genieten van onze evenementen. Genieten van elkaar en de gezelligheid. Genieten van Dordrecht! 

"Bent u het met mij eens dat we daar allemaal zo aan toe zijn? De Dordtse Feesten maken dit mogelijk. 
De Dordtse Feesten; we hopen dat het eind september een begrip is. Een verzameling activiteiten die de 
bewoners van Dordrecht weer gezelligheid, muziek, theater, workshops en bovenal gezelligheid en 
saamhorigheid heeft gebracht. Die heeft gezorgd voor inkomsten binnen de evenementenbranche, een 
bijdrage heeft geleverd aan de horeca en de winkeliers en zelfs bij de Dordtenaren thuis is meebeleefd en 
onderwerp van positieve gesprekken is geweest. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de activiteiten 
goed voor te bereiden. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor u, de omwonenden! Met deze 
nieuwsbrief willen we u informeren over de voorbereidingen voor de Dordtse Feesten.   Ik hoop u te zien 
op een van de vele festiviteiten die er aan komen!" 
Maarten Burggraaf, wethouder Dordrecht 
     
In deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over: 
1. Contactgegevens voor vragen en/of opmerkingen; 
2. Een korte samenvatting van de afspraken die wij met u hebben gemaakt tijdens de bewonersavonden; 
3. De 'look en feel' van de locaties Energiekade en het Wantijpark; 
4. Informatie over de programmering; 
5. Bereikbaarheid van website en start kaartverkoop. 
 
1. Contactgegevens voor vragen en/of opmerkingen 
Wij vinden het belangrijk dat u uw vragen en/of opmerkingen kunt stellen over de Dordtse Feesten. Via 
onderstaande mogelijkheden voorzien wij u van reactie op uw vragen en/of opmerkingen. 
 
Energiekade 
Klachtennummer tijdens het evenement: 06 41 55 33 85.  
Vragen en opmerkingen voorafgaand kunt u via de website www.dordtsefeesten.nl plaatsen. U ontvangt 
dan binnen 48 uur een antwoord. 
 
Wantijpark 
Klachtennummer tijdens het evenement: 06 34 88 68 74. 
Vragen en opmerkingen voorafgaand kunt u via de website www.dordtsefeesten.nl plaatsen. U ontvangt 
dan binnen 48 uur een antwoord. 
 
 
2. Een korte samenvatting van gemaakte afspraken 
Tijdens de bewonersbijeenkomsten op 3 en 4 maart bent u op diverse onderdelen toegelicht over de opzet 
van de Dordtse Feesten. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden op: Verslagen 
bewonersbijeenkomsten 3 en 4 maart 2021. 
 
Tijden 
Zondag t/m donderdag: 13.00 - 21.00 uur geluidproductie stopt, 21.30 uur einde evenement/leeg terrein. 
Vrijdag en zaterdag: 13.00 - 23.00 uur geluidproductie stopt, 23.30 uur einde evenement/leeg terrein. 
Niet iedere dag kent een volledig dagprogramma. Er zijn ook activiteiten die maar enkele uren duren. 
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Geluidnormen 
In de vergunning nemen we geluidseisen op van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.  
De geluidsproductie wordt vooraf getest en ook tijdens het evenement gecontroleerd. De organisator van 
de Dordtse Feesten is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden en kunt u aanspreken bij 
eventuele problemen. 
 
Veiligheid 
Niets is zo belangrijk als een veilig evenement. Daaronder verstaan we ook de openbare orde en 
gezondheid en de handhaving en controle van alle veiligheidsaspecten bij een evenement. Op het 
evenemententerrein werken we volgens de RIVM-richtlijnen voor evenementen. We scheiden de 
publieksstromen van elkaar en zorgen voor extra hygiënemaatregelen.  
 
Er is een ticketreserveringsysteem, waardoor we het aantal gasten kunnen beheersen. We brengen onze 
gasten naar hun eigen zitplaatstafeltje. Met een bestelsysteem via QR-code kunnen zij eten en drinken 
bestellen. Na afloop zorgen we voor een gecontroleerde uitstroom van onze gasten.  
's Nachts is er beveiliging aanwezig op de evenementenlocaties. 
 
Schoon 
Elke dag maken we het evenemententerrein en de directe omgeving schoon.  
 
 
3. 'Look en feel' van de beide evenementenlocaties 
 
Locatie Energiekade 

 
 
De organisatie van de Energiekade heeft haar locatie al uitgewerkt in een sfeerbeeld in kleur. 
Voor de Energiekade op het Wantij wordt een "watertheater" gebouwd met een uniek uitzicht 
voor het publiek vanaf hun zitplaats op de trappen of de tribunes op de watergangen die ons 
eiland van Dordt omringen en op de Stadswerven en het Dordts maritiem icoon de Biesboschwerf.  
Op het schip het Zwarte Zwaantje wordt een podium geplaatst met daarnaast aan allebei de zijden 
een steigerconstructie waarin het geluid wordt opgehangen. Natuurlijk wordt zowel het schip als 
het terrein feestelijk aangekleed. 
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Locatie Wantijpark 
De organisatie van het Wantijpark baseert de inrichting van het evenemententerrein op de editie "In de 
Museumtuin" die vorig jaar in september heeft plaatsgevonden in de tuin van het Dordrechts Museum. 
In de volgende editie van deze nieuwsbrief  vindt u meer informatie over deze locatie. 
 
 
4. Informatie over programmering 
De gesprekken met alle geïnteresseerde partijen hebben plaatsgevonden. Iedere festivalorganisator heeft 
zijn of haar wensen kunnen aangeven. Op basis van die gegevens is een concept programmering opgesteld. 
 
Onderstaand schema geeft u een 1e idee over de programmering op de Energiekade. Rond 15 mei zullen 
alle deelnemers op de Energiekade definitief bekend zijn. Daarna zal de programmering via de media 
worden gecommuniceerd. Uiteraard leest u hier ook meer over in de volgende editie van deze nieuwsbrief. 
 

Dag Datum Inlooptijd Tijden activiteit Activiteit 
vrijdag 16-jul 16:00 uur 16:45-18:45 uur Back to the Rivers - DeWollf (Show1) 
 16-jul 20:00 uur 20:45-22:45 uur Back to the Rivers - DeWollf (Show2) 
zaterdag 17-jul 12:00 uur 12:45-14:45 uur Back to the Rivers - Typhoon (Show1) 
 17-jul 16:00 uur 16:45-18:45 uur Back to the Rivers - Typhoon (Show2) 
 17-jul 20:00 uur 21:00-23.00 uur Back to the Rivers - Go Dutch 
zondag 18-jul 13:00 uur 13:45-15:45 uur Back to the Rivers - Eefje de Visser (Show1) 
 18-jul 17:15  uur 18:00-20:00 uur Back to the Rivers - Eefje de Visser (Show2) 
maandag 19-jul  GEEN EVENTS  
dinsdag 20-jul 13.00 uur 13:00-21:00 uur Energy Festival SCE ToBE-Popcentrale 
woensdag 21-jul 13.00 uur 13:00-21:00 uur Energy Festival SCE ToBE-Popcentrale 
donderdag 22-jul 13.00 uur 13.00-15:00 uur Bamenda 
 22-jul 18:00 uur 19:00-21:30 uur Einaudi aan het Wantij - Iventors 
vrijdag 23-jul 18:30 uur 19-30-22:30 uur Charge-Bibelot 
zaterdag 24-jul 18:30 uur 19:30-22:30 uur Charge-Bibelot 
zondag 25-jul 13:30 uur 14:30-16:00 uur Bibelot popconcert voor kinderen 
 25-jul 19:00 uur 20:00-22:15 uur BibelotXOutdoor 
maandag 26-jul 18:00 uur 18:45-20:30 uur Schicht-Bibelot 
dinsdag 27-jul ?? ?? Ranjafeesten - SDK 
 27-jul 18:00 uur 18:45-20:30 uur Schicht-Bibelot 
woensdag 28-jul  16:00-21:00 uur Urban Arts Event - Bead the Poetry 
donderdag 29-jul  18:00-21:00 uur K*Beng* 
vrijdag 30-jul 12:30 uur 14:00-17:00 uur  Tour de Senior 
 30-jul 18:30 uur 19:30-22:30 uur Live Dordts 
zaterdag 31-jul  ?? DJS 
 31-jul  20:00-23:00 uur DJS 
zondag 1-aug  14:00-15:30 uur Missie Dordt 
 1-aug  18:00-21:00 uur Missie Dordt 

 
Het complete programma van Back tot he Rivers is inmiddels bekend. U kunt 
deze vinden op www.dordtsefeesten.nl of op de website 
www.backtotherivers.nl.  
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Op een later tijdstip wordt natuurlijk ook het programma voor de locatie Wantijpark bekend. 
 
 
5.  Bereikbaarheid van website Dordtse Feesten 
De website van de Dordtse Feesten is vanaf dit moment online. U kunt hem dus al bezoeken via 
www.dordtsefeesten.nl. De informatie zal de komende weken steeds verder worden aangevuld. U kunt hier 
straks ook terecht voor het volledige programma en de kaartverkoop van alle voorstellingen, shows en/of 
workshops. 
 
De website zal tijdens de Dordtse Feesten ook worden aangevuld met foto's, aftermovies en 
sfeerimpressies vanuit de Social media. 
 
 
Tip! 
 
De ticketverkoop van Back to The Rivers start 15 mei, 12.00 uur via www.backtotherivers.nl 
 
U ontvangt onze nieuwsbrief altijd in de eerste week van de nieuwe maand. Zo weet u precies wanneer u 
hem kunt verwachten. Wilt u zich uitschijven voor deze nieuwsbrief? U kunt een kort bericht sturen aan: 
w.de.prie@dordrecht.nl.  


