
Sunday Blues

Ede is al vele jaren het toneel van één van de mooiste Bluesfestivals die Nederland kent met vele
bekende en onbekende blues artiesten die u in de deelnemende horecabedrijven laten genieten van
diverse blues stijlen. Dus onder het genot van een bourbon whisky, een biertje of een ander drankje
kun je op de eerste zondag van april van 16.00 uur tot 20.00 uur volop genieten van elektrische
gitaren, mondharmonica’s, piano’s, bas en drums. U zult getrakteerd worden op boogie en swing
ritmes en natuurlijk donderende drumpartijen en vloeiende gitaarsolo's. Daarna bent u natuurlijk van
harte welkom in een van de restaurants op en rond het Museumplein.

Koningsdag

Uiteraard wordt Koningsdag ingeluid tijdens de Koningsnacht, volop gezelligheid op het
Museumplein! Daarna volgt een traditioneel gezellige dag voor het hele gezin op het Museumplein.

Moe geworden van het slenteren over de vrijmarkten? Kom dan gezellig met uw kinderen naar het
Museumplein. Terwijl zij zich bezighouden op het springkussen en spelletjes kunt u heerlijk op het
terras genieten van een hapje en drankje. Uiteraard komt u die oude bekenden weer tegen, en wat is
er leuker dan samen herinneringen ophalen? We zien u graag.

Zomerfeesten:

3 dagen lang. Zon, zee, zand en strand! Nou ja, de zee moeten we er op het Museumplein natuurlijk
bij denken, maar als je je ogen dicht doet hoor je vast de rustgevende geluiden van de kust. Lounge
dj’s en cocktails, olijven en tapas geven je het ultieme zomergevoel. De barmedewerkers gaan de
sportieve strijd aan tijdens de kelnerrace en uiteraard mag ook een echt beachvolleybal toernooi niet
ontbreken. Vraag voor deelname naar info in een van de horecabedrijven. Lekker om in de stemming
te komen voor de zomervakantie!

Sinterklaasintocht

Op ?? november komen de sint en zijn pieten aan op het Museumplein in Ede. Vooraf en na de
aankomst kunnen alle kids in de verschillende horecabedrijven leuke kinderactiviteiten doen om een
echt pietendiploma te behalen! Stempelkaarten zijn op het informatie punt af te halen waarna het
knutselen, dansen, springen en nog veel meer kan beginnen! Hebben ze alle stempels verzameld?
Dan mag er gegrabbeld worden voor een cadeau! Voor de vaders en moeders of opa’s en oma’s staat
er in diverse bedrijven een winters soepje klaar. En buiten is er ook nog gratis chocomelk af te halen!
Ouderwets gezellig dus!

                              



Sunday Soul

Een relatief nieuw Museumplein evenement maar wel een waar de muziekliefhebbers vanaf de
eerste editie voor warmlopen. En het wordt elk jaar drukker! Sunday Soul is het soulfeest voor de
soulliefhebbers maar zal ook zeker de funk R&B en jazz fans aanspreken. Jong & oud iedereen die
van een gezellige dag uit houdt is welkom! Dansen op de lekkerste soul muziek van vroeger tot nu..
De muziek van James Brown, Aretha Franklin, Jackson 5, Stevie Wonder, Marvin Gaye tot aan Leela
James, Maxwell, Joss Stone, Dangelo en Bruno Mars passeren allemaal de revue! Live voor u
gespeeld vanaf 16.00 uur zodat u na afloop om 20.00 nog lekker een hapje kunt gaan eten.

Oktoberfest

Eins, zwei, drei…. Zaufen! Een prachtig tentfeest geheel in oktoberfest stijl tijdens het laatste
weekend van september. Bierpullen, dirndls en uiteraard lederhosen en hoedjes. Volop gezelligheid
aan lange biertafels en op de dansvloer. U kunt uw tafel vooraf reserveren zodat u tijdens dit feest op
de eerste rang zit. Passende muziek van een dj of band, flugel en andere shotjes maken het feestje
compleet. Schnapst du?

Heideweek

De Heideweek is een feestweek die jaarlijks wordt gehouden in de gemeente Ede tijdens de bloeitijd
van de heide. In de laatste volledige week van augustus vinden er verspreidt over alle dorpen van de
gemeente Ede meer dan zeventig evenementen plaats. Ook op het Museumplein bruist het deze
week! Dj’s en live muziek, buiten op het podium en binnen in de horecabedrijven. Een vol en
gevarieerd programma. Lekker samen met oude en nieuwe bekenden genieten van al het moois dat
het Museumplein je te bieden heeft. Deze week mag je niet missen!

Après-ski party.

Gruß Gott! Jullie hebben het vast al gezien; Het kwik daalt langzaam onder nul, skipistes worden
weer witter en veel wintersportgebieden hebben het wintersportseizoen officieel geopend. De
winter staat weer voor de deur. Heerlijk wintersporten, een frisse berglucht in de ochtend en gave
après-ski feestjes tot in de vroege uurtjes! het laatste weekend van maart geht's wieder los op het
Museumplein! Skipak aan, skibril op en feesten maar tijdens de gezelligste après-ski party van
Gelderland. Donderdag studenten party, en vrijdag en zaterdag voor iedereen. 3 dagen lang bier,
gluhwein, shotjes in de après ski tent. Enne misschien zorgen we ook nog wel voor echte sneeuw!

                             


