
Appelsap Klokgebouw-editie uitgesteld
De 'Appelsap Light' editie die op 22 maart in het Klokgebouw in Eindhoven
zou plaatsvinden, is uitgesteld tot na de zomer
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Samenvatting De 'Appelsap Light' editie die op 22 maart in het Klokgebouw in
Eindhoven zou plaatsvinden, is uitgesteld tot na de zomer. Twee weken
voor het evenement concluderen de organiserende partijen Appelsap
en Paaspop Events dat de animo weliswaar in toenemende mate
voelbaar was, maar dat dit zich nog niet genoeg heeft doorvertaald in
de kaartverkoop. De organisaties hebben echter nog steeds het
vertrouwen dat een dergelijk Hiphop-evenement kan plaatsvinden en
hebben daarom gezamenlijk besloten het event te verplaatsen.

Details 'Toen we besloten om naar Eindhoven te gaan wisten we dat het relatief
kortdag was, maar we gingen vol vertrouwen de uitdaging aan om een eerste
Appelsap-wintereditie buiten Amsterdam van de grond te krijgen. Deze ambitie
is onveranderd, we hebben er nog onverminderd veel zin in, maar soms is het
verstandiger om een stapje terug te doen om daarna 2 stappen vooruit te
kunnen zetten. We willen de bezoekers en de artiesten de succesvolle avond
geven die ze verdienen. Aldus, Rogier Smalhout.

De organisaties gaan zich beraden op een succesvolle terugkeer in de
herfst/winter van 2014. Mensen die een ticket gekocht hebben krijgen hun
geld teruggestort.
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