Assen, 4 februari

Beste relaties,
De afgelopen maanden hebben wij de voorbereidingen voor het TT Festival 2022 opgestart. Wij hadden
gehoopt begin 2022 meer duidelijkheid en perspectief te hebben over de situatie waarin evenementen
komend jaar kunnen plaatsvinden. De ontwikkelingen gaan razend snel en meer versoepelingen voor de
komende maanden lijken niet onwaarschijnlijk. Maar gelijktijdig is en blijft dit onduidelijk en een duivels
dilemma voor het organiseren van evenementen.
Wij hebben regelmatig overleg met de gemeente Assen over de wijze waarop wij het festival kunnen laten
plaatsvinden. En ook zitten wij regelmatig met belanghebbenden om tafel om beelden te delen. Een eenduidig
beeld is er op dit moment echter nog niet. Dit betekent natuurlijk niet dat we stil zitten. We denken plannen uit
en zetten acties in om, indien er ruimte is, deze plannen te vertalen in een concreet programma. Wij hopen
hier eind februari/begin maart een beeld over naar buiten te kunnen brengen.
De ambities van de Stichting TT Week Assen worden vooralsnog ‘losgelaten’. We focussen ons op een haalbaar
model voor 2022 en niet op (innovatieve) ambitieuze ontwikkelingen. Daarvoor is de productionele
voorbereidingstijd te kort. Gelijktijdig zullen we in 2022 kijken of we dit voor 2023 weer op de rit kunnen
zetten. Hierbij moet je denken aan het verplaatsen van de kermis naar het centrum, toevoegen van een breed
cultureel programma en het zetten van stappen in de verdere verduurzaming van het festival.
Zoals gezegd, we zijn achter de schermen druk bezig om een festival te organiseren, waarbij wij kijken naar de
mogelijkheden om activiteiten in het centrum van Assen te kunnen laten plaatsvinden. Zodra wij hier een
duidelijk beeld over hebben, zullen wij dit uiteraard met jullie delen.
Mochten jullie toch nog vragen hebben, dan kunnen jullie natuurlijk contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,

Sander ten Bosch
Directeur Stichting TT Week Assen

