PERSMEDEDELING
Amsterdam wordt ingekleurd!

Holi Festival Of Colours - 22 juni, Amsterdam ArenA!

Berlin. Het Holi Festival Of Colours bevindt zich al sinds mei op grote Europa-tournee. Een van de metropolen tijdens onze tour is
Amsterdam. In de Amsterdam ArenA zullen duizenden Holi-Fans op 22 juni bij een countdown kleuren-poeder in de lucht gooien.
Ze mogen zich op een kleurrijke dag verheugen met leuke muziek en uitbundige atmosfeer - en natuurlijk van de Indiase sfeer
genieten! „Nadat we vorig jaar succesrijk met de eerste Holi Festivals in Duitsland zijn begonnen, willen we dit jaar heel Europa
inkleuren“, vertelt Max Riedel, bedrijfsleider Holi Concept GmbH en mede-initiatiefnemer van de eerste Holi Festivals in Duitsland.
Zo gezegd, zo gedaan. Dit jaar drijft de bonte kleurenwolk door heel Europa en maakt naast Berlijn, München, Hamburg, London en
Barcelona nu ook een stop in Amsterdam. Er zijn nog maar weinig tickets over.

Tour start start in Berlijn - een enorme succes

Van start gegaan is de grote Europa-tournee op 11 mei in het Reiterstadion Berlijn - het was een groot succes. In bijna elke stad
op ons Europa-tournee zijn de tickets binnen de kortste tijden uitverkocht - ook in Amsterdam zijn er nog maar weinig over: „Wij
verheugen ons nu al op alle Holi-fans die samen met ons in Amsterdam een onvergetelijk feestje maken!“, vertelt Maxim Derenko,
verantwoordelijk voor pers en marketing bij Holi Concept GmbH. Fans zouden in ieder geval de Facebook-pagina van het evenement in Amsterdam (bereikbaar via facebook.com/HoliFestivalOfColoursAmsterdam) in de gaten houden, om voor alle nieuws en
veranderingen up-to-date te kunnen blijven. „Hier plaatsen we regelmatig tips, informatie en nieuws voor onze Holi Fans“, zegt Max
Riedel. De kaartverkoop voor de laatste overige tickets vindt via www.holifestival.com plaats.

Holi Festival Of Colours

Het Holi Festival Of Colours is het eerste Holi Festival van deze soort en omvang onder de Europese Holi Festivals. De drie Berlijnse:
Jasper Hellmann, Max Riedel en Maxim Derenko vestigden het kleurrijke feest vorig jaar voor het eerst in Duitsland. Inmiddels hebben de drie Holi-ontdekkers de Holi Concept GmbH opgericht, hun Holi Festivals Of Colours op Europese schaal als merk geregistreerd en zijn nu bezig met het organiseren van de grote Europa-tournee 2013. Ze reizen in de zomer door talrijke steden en zetten in
speciale off-locaties het kakelbonte kleurenfeest op. Verdere informatie is via www.holifestival.com en onze Facebook-paginas
van de desbetreffende steden te vinden (bv. Voor Amsterdam via www.facebook.com/HoliFestivalOfColoursAmsterdam).

