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of Ace vs Sexed Up”

Geachte buurtbewoner,
In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 oktober 2014 wordt in Amsterdam RAI het dance event “Kings of
Ace vs Sexed Up” gehouden. De organisatie is in handen van de twee organisaties Ace Agency en Pal
Mundo. Vrijdagavond zijn de deuren vanaf 21:00 geopend, het evenement begint om 22:00 uur en duurt tot
uiterlijk zaterdagochtend 06:00 uur.
De evenementen Kings of Ace en Sexed Up zijn twee onderdelen van Amsterdam Dance Event (ADE). ADE is
het grootste internationale club festival in de wereld, dat plaatsvindt in heel Amsterdam. Wegens de sluiting
van The Sand heeft de gemeente samen met de organisatoren besloten om een andere locatie te vinden voor
de evenementen Kings of Ace en Sexed Up. De keuze is gevallen op Amsterdam RAI.
Ace Agency is Nederlands grootste en een van de meest toonaangevende boekingskantoren voor
Nederlandse DJ's die opereren op de internationale markt. Kings of Ace is een showcase voor de kopstukken
van de internationale dance scène en voor de fans van de artiesten die aangesloten zitten bij Ace Agency. Pal
Mundo is één van de grootste organisatoren van Latin & Carribbean evenementen in Europa, en organiseert
wereldwijd grootschalige evenementen.
De vergunning voor dit evenement wordt verstrekt door stadsdeel Zuid. In samenspraak met de organisatoren
Ace Agency en Pal Mundo, Amsterdam RAI, politie, brandweer, Omgevingsdienst Noord Zeekanaal Gebied en
de gemeente Amsterdam zijn er afspraken gemaakt om effectief in te grijpen als de geluidnormen worden
overschreden. Ook wordt er zowel bij het binnenkomen, als bij het verlaten van het evenement toegezien op
een goede dosering van bezoekersstromen.
Ervaart u tijdens het evenement toch overlast, neemt u dan contact op met Omgevingdienst: 020 - 421 4567.
Zij zullen u vragen naar uw naam, postcode en huisnummer. Zo kunnen gedurende het evenement metingen
in de buurt worden verricht en meldingen worden opgenomen in het evaluatierapport. Na afloop van het
evenement kunt u uw klacht melden via www.amsterdam.nl of via www.rai.nl>contact>klachtenformulier.

Met vriendelijke groet,

Marcel Jongkind
Vergunning Officer
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