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Het consortium Toro Evenementen, FourSee en Muziekschool Oost-Gelderland
organiseert in juli een evenement in Doetinchem. Na een oproep van de gemeente
om een evenement te organiseren dat de Oude IJssel bij de binnenstad betrekt, is
het plan van het consortium uit een aantal inzendingen van diverse organisatoren
als beste uit de bus gekomen.
Bedenk een evenement dat zich moet afspelen op de Gaswal. Dat was de opdracht die
verschillende organisatoren eind december van de gemeente kregen. De Gaswal is de
weg die parallel loopt aan de Oude IJssel. Het scheidt de rivier en de binnenstad van elkaar. De gemeente heeft de ambitie om de Oude IJssel bij de binnenstad te betrekken.
Tijdens het evenement wordt de straat afgesloten en verkeersmetingen uitgevoerd op een
aantal andere wegen in Doetinchem.
Gino van Zolingen, FourSee: “De stad mag trots op zichzelf zijn. Er komt veel talent uit de
stad, maar er komt ook veel talent naar de stad toe. Broedplaatsen als Gruitpoort en Muziekschool Oost-Gelderland, het beste theater van Nederland Amphion en een bruisende
horeca geven de stad een gezicht, naast de vele evenementen die de stad rijk is. Met het
evenement op de Gaswal willen wij laten zien welke kwaliteit er uit Doetinchem komt en
welke kwaliteit wij weten aan te trekken.”
Hans-Peter Helder, Toro Evenementen: “De Walmolen, de kade, de oude brug en de Oude
IJssel, er zit een verhaal in deze losstaande elementen. Zowel in theatraal als muzikaal
opzicht zullen wij de verbindingen maken en samenhang in het geheel brengen.”
Henk Lubberdink, Muziekschool Oost-Gelderland: “Wij hebben een fijne samenwerking
gevonden, waarmee wij ook jong talent op een unieke manier kunnen laten schitteren op
een bijzondere plek.”
FourSee is onder andere verantwoordelijk voor jazzfestival DjazzVibes en de muzikale
Soulfood-avonden bij Gringo’s. Toro Evenementen organiseert onder andere Theaterfestival Buitengewoon en Warm Winter Licht.
De exacte datum van het evenement op de Gaswal zal nog worden bekendgemaakt.

