Nu al run op nieuwjaarsfeest

NIEUWJAARSFEEST SOMETHING FOR YOUR MIND IN DE EUSEBIUSKERK 2016-2017. FOTO DIONNE ALDUS

De bomen moeten hun herfsttooi nog krijgen, de jaarlijkse zwartepietendiscussie
moet nog op gang komen. Maar Arnhem is al bezig met de vraag: waar vier ik oud
en nieuw?
MARCO BOUMAN MAARTJE BRESSERSEUR

Vroege Arnhemse vogels weten het antwoord al. Zij vieren Nieuwjaar 2018 bij Fireball in
Luxor Live, of met de vijfde editie van Something For Your Mind (SFYM) in de
Eusebiuskerk. ,,We zijn nu door de early birds-tickets heen", zegt Pim Kapitz. Peter
Damen van SFYM idem dito: ,,Ik heb nog nooit zo vroeg zo veel kaarten verkocht."
Het zijn niet de enige oud-en-nieuwfeesten die de tickets al over de toonbank zien gaan.
Kees Bouwhof van Watermeloen x Villa Volta in Stadsvilla Sonsbeek is al 150
vroegevogelkaarten kwijt. In totaal is er bij de party ruimte voor 550 feestgangers. Gisteren
startte de voorverkoop van Flow NYE in Musis Arnhem, waarbij Bouwhof ook betrokken is.

Veelbelovend
Pascal Rietman van 8Bahn is na het vertrek uit de Havenloods aan de Nieuwe Haven
bezig met een alternatieve locatie. Die is veelbelovend, kondigt hij aan. Rietman verwacht
binnenkort meer details te kunnen geven.
Hij begrijpt dat feestgangers die graag met een grote groep vrienden het nieuwe jaar
inluiden, azen op kaarten voor feesten. ,,Maar je hoeft echt niet in september met de
ticketverkoop te beginnen. Ik laat me niet gek maken", zegt hij.
Kapitz van LuxorLive denkt dat de ervaring van voorgaande jaren een rol speelt bij de
vroege belangstelling voor de oud-en-nieuwfeesten. ,,Het is een terugkerend feestje, dit
wordt de derde editie. Mensen weten wat ze kunnen verwachten, dus willen ze vroeg een
ticket hebben. Dat is vrijwel ieder jaar zo."
Alle organisatoren verwachten met een uitverkocht huis het nieuwe jaar in te gaan, zoals
dat ook bij voorgaande jaarwisselingen het geval was. ,,We gaan zeker uitverkopen",
verwacht Bouwhof van Flow en Stadsvilla Sonsbeek.

Steeds eerder
Bouwhof heeft het idee dat organisatoren steeds eerder kaarten gaan verkopen.
,,Voorheen gebeurde dat zo rond half oktober, maar nu werden in september de feesten al
aangekondigd."
Rietman heeft geen haast om snel kaarten voor 8Bahn NYE in de verkoop te brengen.
,,Het is nu echt nog heel erg vroeg", vindt hij.
Peter Damen, die na vijf edities met Something For Your Mind een jubileum viert (met
namen als Alan Fitzpatrick en Michel de Hey), ziet de belangstelling voor de feesten met
de jaarwisseling eerder op gang komen. Hij verkocht 1 oktober zijn eerste kaarten.
,,Vorige jaren was ik eind november uitverkocht."
De Gelderlander, 13 oktober 2017

