
Bewonersinformatie 
 
Aan de bewoners rond het Oosterpark 
 
Amsterdam, 20 juni 2019 
 
Betreft: Keti Koti Festival 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij u graag informeren over de nationale herdenking Afschaffing 
van de Slavernij en de viering daarvan met het Keti Koti Festival op 1 juli 2018 in het 
Oosterpark. 
 
Op 30 juni van 21:00 tot 24:00 uur is er een wake bij het monument in het 
Oosterpark. Hierbij wordt geen versterkt geluid gebruikt. 
De herdenking is op maandag 1 juli van 13.00 uur tot 14.30 uur en het Keti Koti 
Festival, bestaande uit een muziekprogramma op diverse podia, een debattent, 
kunstinstallaties en een Caribische markt, loopt van 15.00 uur tot 21.30 uur. 
Voorafgaand zullen soundchecks worden gehouden en ook is er toestemming voor 
een toegift en afkondiging op 1 juli tot uiterlijk 22.00 uur. Voor het programma 
verwijzen we naar de bijgevoegde flyer. Tevens kunt u voor meer informatie kijken 
op: www.ketikotiamsterdam.nl.  
 
De opbouw van het festival gebeurt van vrijdag 29 tot zondag 30 juni vanaf 08.00 uur 
tot ongeveer 20.00 uur. Op dinsdag 2 juli wordt er vanaf 08.00 uur weer afgebouwd.  
Tijdens de bouw en breek van het Festival zijn er geen afzettingen in het verkeer. Op 
zondag 1 juli is een klein deel van de rijbaan van het Oosterpark afgezet voor de 
plaatsing van de televisie wagens. Het verkeer kan hier over de trambaan voorbij. 
 
Alle betrokkenen doen hun uiterste best om u zo min mogelijk overlast te bezorgen. 
Mocht u onverhoopt toch ernstige overlast ervaren, dan kunt u tijdens het evenement 
bellen met onze klachtenlijn op 06 – 2819 7364 of met het nummer 14020, de 
klachtenlijn van de gemeente die 24 uur per dag bereikbaar is. Bij gevaar voor 
openbare orde en veiligheid kunt u ook contact opnemen met de politie via: 0900-

8844 

 
Wanneer u nog vragen heeft voor het festival, kunt u contact opnemen met de 
organisatie tijdens kantoortijden. U bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen op het festival. 
 
Met vriendelijke groet, 
Organisatie Keti Koti Festival 


