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Evenementen in de binnenstad 

Al jarenlang worden in Arnhem succesvolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd. Arnhem 

heeft met haar gevarieerde aanbod een goede naam als evenementenstad opgebouwd en behoort tot de top 

tien van evenementensteden in Nederland. In 2018 was Arnhem één van vijf genomineerden voor de titel 

‘Beste Evenementenstad’. 

Evenementen zijn van grote betekenis voor onze stad. Zij dragen bij aan een positief imago, hebben een 

positief effect op de lokale economie en brengen mensen en groepen met elkaar in contact. Dit maakt Arnhem 

niet alleen aantrekkelijk om te bezoeken maar ook om te wonen en te ondernemen.  

Een succesvolle evenementenstad blijven, vraagt om een gezamenlijke inspanning met de lokale partners in de 

stad. Vanuit diverse fondsen van ondernemend Arnhem en andere fondsen worden Arnhemse evenementen 

financieel ondersteund. De Arnhemse ondernemers willen evenals de gemeente de identiteit, de eigenheid 

van Arnhem met evenementen versterken. 

Platform Binnenstad Arnhem ondersteunt kleine en grotere evenementen in de binnenstad, door 

subsidieaanvragen in te (helpen) dienen, toegekende subsidies te beheren, promotie en marketing te 

verzorgen, met partijen af te stemmen en hand-en-span diensten te verrichten. Een belangrijke rol is de 

verbinding leggen tussen de evenementen en de ondernemers in de binnenstad. Zodat de ondernemers weten 

wat er wanneer en waar wordt georganiseerd en hoe zij kunnen aanhaken en profiteren van de evenementen 

en toestroom van bezoekers. 

In deze brochure vindt u een overzicht van door ons geselecteerde evenementen, die wij van groot belang 

achten voor de binnenstad. U kunt op eigen initiatief of bijvoorbeeld met de hele winkelstraat- of plein actief 

participeren in de evenementen. Neem daarvoor contact op met de evenementenorganisatie of vraag ons om 

advies en tips. 

Wij gaan voor een levendige en bruisende binnenstad. Doet u mee? 

 

Platform Binnenstad Arnhem, 

Marc, Nicole, Gaby, Marian, Karin en Sander 
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Evenement: Arnhemse Uitnacht 

 
Datum: 25-1-2019 

Organisatie: 
Stichting Culturele Evenementen Arnhem 
Productie: Judith Rosendaal / 06-10591414 
PR & Communicatie: Amber van den Eeden / 06-13849642 
arnhemseuitnacht@gmail.com 

Website: www.arnhemseuitnacht.nl  

 

Omschrijving: 
Vier kunst en cultuur op vrijdag 25 januari 2019 tijdens de 2e editie van de Arnhemse Uitnacht. 
Gedurende de hele avond en nacht vinden diverse evenementen en programma’s plaats verspreid 
over de binnenstad van Arnhem. Meer dan tweehonderd culturele instellingen, organisaties, 
liefhebbers, makers en artiesten brengen kunst en cultuur in de openbare ruimte en in de 
cultuurhuizen. Ook op onverwachte plekken in horecazaken en bij winkeliers zijn creatieve 
workshops georganiseerd 

Meedoen: 

• Creatieve workshop 

• UIT menu 

•  

1ste editie: 2018 
Aantal bezoekers: 9000 

  

http://www.arnhemseuitnacht.nl/


 

 

3 

Evenement: Koningsnacht en -dag 

 
Datum: 26 en 27 april 

Organisatie: 
Stichting Koningsdag Arnhem 
info@koningsdag-arnhem.nl 
Vergunningen:  
gemeente Arnhem 

Website: www.koningsdag-arnhem.nl www.arnhem.nl  

 

Omschrijving: 
Het grootste gratis Koningsdag Festival is in Arnhem en wordt groots gevierd. Op diverse podia in de 
Arnhemse binnenstad en de parken bruist Arnhem op 26 en 27 april. Koningsnacht barst los op 26 april 
van 18:00 uur tot 00:00 uur. De volgende ochtend start Koningsdag traditiegetrouw met verschillende 
vlooienmarkten in de stad. Vanaf 12:00 uur tot 00:00 uur is er in de hele stad muziek te horen op de 
verschillende evenementenpleinen. 
Koningsdag Arnhem wordt Traditiegetrouw afgesloten met een vuurwerkshow aan de Rijnkade. 

Meedoen: 

• Voor horeca of organisatoren bestaat de mogelijkheid een vergunning aan te vragen voor een tap 
of evenement 

• Mogelijkheid voor stadsmarketing 

• Mogelijkheid voor evenementmarketing 

• Mogelijkheid voor vuurwerkmarketing 

1ste editie:  
Aantal bezoekers: 200.000 – 300.000 

 

 

  

mailto:info@koningsdag-arnhem.nl
http://www.koningsdag-arnhem.nl/
http://www.arnhem.nl/
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Evenement: Zomerkriebels 

 

Datum: 2 juni 

Organisatie: (nog niet bekend) 
De samenwerkende ondernemers 
Voor meer info Platform Binnenstad Arnhem 
026-2020461 

Website: www.binnenstadarnhem.nl 

 

Omschrijving: 
Een waar zomerspektakel. De winkelstraten waren gevuld met gezinnen en koopjesjagers. 
Bezoekers genieten van een bruisende zondagmiddag in het centrum van de stad. Na de grootste 
kerstmarkt van het Oosten de grootste binnenstad markt. 

Meedoen: 

• Kraam huren 

• Menu aanbieden 

• Little Windows 

• Stadsmarketing  

1ste editie: 2017 
Aantal bezoekers: 10.000 
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Evenement: Fashion & Design Arnhem (maand juni) 

 

Datum:  maand juni 

Organisatie: 
Stichting Fashion Festival Arnhem 
info@fdfarnhem.nl 
026-7370519 

Website: www.fdfarnhem.nl  

 

Omschrijving: 
Fashion & Design Arnhem is hét jaarlijks terugkerende stadsfestival waar mode, design, kunst en cultuur 
met elkaar versmelten. De maand juni wordt weer een bijzondere maand. De stad komt tot bloei met 
exposities, prikkelende modeshows, indrukwekkende voorstellingen en evenementen. Met o.a. FDFA 
festival, Cirque de la Liberté, Stockdagen, Nacht van de mode (Modekwartier) en de Artez Finals. Eén keer 
in de vier jaar wordt het festival op een internationaal aantrekkelijk door de toevoeging van State of 
Fashion. 

Meedoen: 

• Mogelijkheid voor stadsmarketing 

• Mogelijkheid voor evenementmarketing 

• FDFAVOURITES 

• Little Windows 

• Routekaart  

• Etalage expositie 

1ste editie: 2014 
Aantal bezoekers: >10.000 over alle programmapunten 

 

mailto:info@fdfarnhem.nl
http://www.fdfarnhem.nl/
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Evenement: World Street Painting Festival 

 

Datum: maand juli 

Organisatie: 
STICHTING WORLD STREET PAINTING 
EUSEBIUSBUITENSINGEL 9, 6828 HT ARNHEM 
MARIEKE VAN KESSEL 
06-20475468 
INFO@WORLDSTREETPAINTING.NL 
 

Website: www.worldstreetpainting.nl  

 

Omschrijving: 
World Street Painting Festival in ArnhemWorld Street Painting Festival is een jaarlijks festival met 
internationale kunstenaars. Het festival bestaat uit vijf dagen live actie Street Painting en een 
expositieperiode van 2 maanden op de pleinen in de Binnenstad van Arnhem.  

Meedoen: 

• Adoptie kunstwerk 

• Masterclass 3d schilderen 

• Mogelijkheid tot stadsmarketing 

1ste editie: 2014 
Aantal bezoekers: n.v.t. 

 

mailto:info@worldstreetpainting.nl
http://www.worldstreetpainting.nl/
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Evenement: September=Airbornemaand 

 
Datum: September 

Organisatie: 
Binnenstadsprogramma, Platform Binnenstad Arnhem, info@binnenstadarnhem.nl 
Bridge to Bridge loop, Stichting Bridge to Bridge, info@bridgetobridge.nl 
Bridge to liberation experience, Stchting Bridge to Liberation, info@bridgetoliberation.nl 

Website: www.bridgetobridge.nl www.bridgetoliberation.nl www.binnenstadarnhem.nl  

 

Omschrijving: 
In 2019 staat de september maand in teken van de 75 jarige herdenking van de slag om Arnhem. De focus 
in Arnhem ligt op de derde week van september (14-22 september) met als start de Airborne freedom 
trail en de Bridge to bridge hardlooptocht. Hoogtepunt in deze week in Arnhem is het multimedia 
spektakel Bridge to Liberation experience aan de Rijnkade. Met een bruisende binnenstad verwelkomen 
wij graag de duizenden bezoekers. 
 

Meedoen: 

• Mogelijkheid voor stadsmarketing 

• Mogelijkheid voor evenementmarketing 

• Little windows 

• Aansluiten bij het stadsprogramma 

1ste editie: 1944 
Aantal bezoekers: >100.000 over alle programma onderdelen 

  

mailto:info@bridgetobridge.nl
http://www.bridgetobridge.nl/
http://www.bridgetoliberation.nl/
http://www.binnenstadarnhem.nl/
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Evenement: World living Statues 

 
Datum: zondag 6 oktober 

Organisatie: 
Hagen Events 
info@worldlivingstatues.nl 

Website: www.worldlivingstatues.nl  

 

Omschrijving: 
Het World Living Statues Festival (WLSF) is in dertien jaar tijd uitgegroeid tot hét festival ter wereld dat 
puur en alleen gericht is op straatkunstenaars die optreden als levend standbeeld. Een straatkunst die 
mensen verbaast, verblijdt en vertedert. Wereldwijd zijn er op dit moment zo’n 400 professioneel 
werkende levende standbeelden. En allemaal hebben zij zich aangesloten bij het WLSF en vormen ze de 
basis van het tweejaarlijkse unieke festival in Arnhem. 

Meedoen: 

• Mogelijkheid voor stadsmarketing 

• Mogelijkheid voor evenementmarketing 

• Little windows 

• Adoptie Living Statue 

1ste editie: 2006 
Aantal bezoekers: 200.000 

 

  

https://twitter.com/WorldStatues
http://www.worldlivingstatues.nl/
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Evenement: Innovate 

 

Datum: 3,4 en 5 oktober 

Organisatie: 
stichting Innovatiefabriek Arnhem 
info@innovatearnhem.nl  

Website: www.innovatearnhem.nl  

 

Omschrijving: 
Tijdens INNOVATE laten ruim 150 deelnemers samen zien hoe ze met kunst, techniek en 
wetenschap de uitdagingen van vandaag en morgen aanpakken. 

Meedoen: 

• Mogelijkheid voor stadsmarketing 

• Mogelijkheid voor evenementmarketing 

1ste editie: 2015 
Aantal bezoekers: 17.500 op IPKW terrein, stadsbezoek nog niet mee geteld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@innovatearnhem.nl
http://www.innovatearnhem.nl/
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Sprookjesfestival 

 

Datum: zaterdag 12 t/m zondag 20 oktober 2019 

Organisatie: 
Stichting Theaterprojecten - Karin Terwisse 
Bachlaan 53, 6865 EP Doorwerth 
Tel: 026-3635084 / Mobiel: 06-22601595 
info@sprookjesfestival.nl 

Website: www.sprookjesfestival.nl 

 

Omschrijving: 
Het ‘Sprookjesfestival’ wordt jaarlijks in de herfstvakantie voor het basisonderwijs in Nederland 
(Regio Zuid) gehouden. Arnhem verkeert dan in sprookjesachtige sferen. Op bijzondere en 
onverwachte locaties zijn voorstellingen, dans, theater, muziek en een tentoonstelling te 
bewonderen. Maar ook lezingen en verteltheater spelen een belangrijke rol. De internationale 
en landelijke programmering, zorgt voor een gevarieerd en spannend aanbod, naast alle andere 
activiteiten die georganiseerd worden. 

Meedoen: 

• Little Windows 

• Kabouter voor de deur 

• Consumentenactie 

• Voorstelling op eigen locatie 

• Bezoek Arnerijntje 

• Inrichting etalage thema ‘Sprookjes’ 

1ste editie: 2009 
Aantal bezoekers: 40.000 

 

 

http://www.sprookjesfestival.nl/
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Evenement: Winter Arnhem 

 

Datum: decembermaand 

Organisatie: 
Platform Binnenstad Arnhem, info@binnenstadarnhem.nl, regie 
Mocking Bird, info@mockingbird.nl, Grootste kerstmarkt van Oosten 
Bureau Kessel, info@bureaukessel.nl, Top 2000 en Serenades 
BV Jansplaats, schaatsplaats Jansplaats 
Stichting den Blide inkomst, Albert van den Brul abrul@xs4all.nl, intocht Sinterklaas 

Website: www.winterarnhem.nl 

 

Omschrijving: 
Shoppen, gezelligheid, sfeer en muziek in Arnhem! Tijdens deze donkere dagen vier je de winter 
natuurlijk in de binnenstad. Met feestelijke verlichting, mooie winkeletalages, diverse optredens en 
natuurlijk de ‘grootste kerstmarkt van het oosten’. 

Meedoen: 

• Mogelijkheid voor stadsmarketing 

• Mogelijkheid voor evenementmarketing 

• Little windows 

• Aanhaken kerstmarkt 

• Ijsbaankaartjes 

• Sfeerprojecten 

• Winterkrant  

1ste editie: 2016 
Aantal bezoekers: verdubbeling van normaal aantal bezoekers, kerstmarkt +50.000 
Economische spin-off binnenstad: Uitgaande van de laagste additioneel besteed bedrag per bezoeker 
gemeten tijdens de Giro Arnhem (HAN onderzoek) kom je uit op 100.000 * EUR27,97 = EUR2.797.000 
 

 

 

 

 

mailto:info@binnenstadarnhem.nl
mailto:info@mockingbird.nl
mailto:info@bureaukessel.nl
mailto:abrul@xs4all.nl


 

 

12 

Belangrijke evenementen voor de binnenstad die marketing technisch worden 

ondersteund door PBA en citymarketing zijn: 

Gelredome: 

• Wedstrijden 

• Concerten 

• Sport evenementen 

Festivals: 

• Free Your Mind 

• ASM festival 

• Dance tour 

• Arnhem Proeft 

Deze evenementen zijn terug te zien in de evenementen jaarplanning. Deze evenementen hebben een eigen 

website met contactgegevens. Uiteraard kan PBA u hierin adviseren. 
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Jaarschema activiteitenkalender voor héél Arnhem: 
 

Februari: 

22 februari Mout Bierfestival Eusebius 

23 februari Light the Night run Sonsbeek 

 

Maart: 

2 maart Sonsbeekmarkt 

3 maart Carnavalsoptocht 

16 maart Snuffelmarkt Gelredome 

16 maart Danstrek Stadstheater 

17 maart Snuffelmarkt Gelredome 

17 maart Rondje Nederland, Openluchtmuseum 

24 maart Sonsbeek Lente Festival 

30 maart Snollebollekes Gelredome 

 

April: 

7 april Sonsbeekmarkt Zypendaal 

21 april Dancetour 

21 & 22 april Pasen 

24 april Circus Renz Olympus 

26 & 27 april Heel Arnhem zingt 

26 april Koningsnacht 

27 april Koningsdag 

 

Mei: 

1 mei Dag van de Arbeid 

5 mei Sonsbeekmarkt Zypendaal 

5 mei FLOW Sonsbeekpark 

5 mei Bevrijdingsdag 

6 mei Ramadan 

9 t/m 19 mei Ruimtekoers festival Malburgen 

10 t/m 12 mei UCI BMX Supercross Papendal 

10 mei Framed Festival 

11 mei 90th Event 

11 mei Feestbeesten Festival 

12 mei Moederdag 

19 mei Wielrenevents Papendal 

22 mei State of Fashion 

30 mei t/m 2 juni Hoogte 80 festival 

30 mei Hommelsemarkt 

30 mei Hemelvaartsdag 
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Juni: 

1 juni Free Your Mind 

2 juni  Sonsbeekmarkt 

2 juni Zomerkriebels & Markt 

3 juni Einde Ramadan 

9 juni Westerveld Fair 

9 juni Nacht van de mode 

12 t/m 16 juni Cirque de la Liberté 

14 t/m 16 juni Eten op Rolletjes 

16 juni Vaderdag 

19 t/m 23 juni Cirque de la Liberté 

20 juni Stockdagen 

20 juni Sacramentsdag 

23 juni Sonsbeek concert 

23 juni Sonsbeek vlotconcert 

23 juni Swan Market 

26 t/m 30 juni Cirque de la Liberté 

27 t/m 30 juni Arnhem Proeft 

29 juni Zomervreugde Festival 

30 juni Sonsbeek Vlotconcert 

30 juni Snuffelmarkt Gelredome 

 

Juli: 

2 t/m 7 juli Outdoor Gelderland 

3 juli Jeugdland KickOff 

3 t/m 7 juli World Street Painting Live 

7 juli Sonsbeekmarkt 

7 juli Vlotconcert  

13 juli Dansen in de Steile Tuin 

14 juli Vlotconcert 

16 t/m 19 juli  Vierdaagse 

20 juli Dansen in de Steile Tuin 

21 juli Ome Joops Tour 

21 juli Vlotconcert 

27 juli Dansen bij de Fontein 

27 juli 8Bahn 
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Augustus: 

2 t/m 18 augustus NJO Muziekzomer 

2 t/m 4 augustus RRRollend Foodtruck 

4 augustus Sonsbeekmarkt 

8 augustus Sonsbeek Theater Avenue 

15 augustus Maria Hemelvaart 

16 t/m 18 augustus Festival de Luie Hond 

21 augustus Offerfeest 

23 & 24 augustus Arnhem tapt/Dansen bij de Fontein 

24 augustus 8Bahn 

24 augustus Dansen in de Steile Tuin 

25 augustus Vlotconcert 

30 augustus Dansen in de Steile Tuin 

31 augustus ASM Festival 

 

September: 

1 september Vlotconcert 

1 september Sonsbeekmarkt 

1 t/m september Bridge to Bridge 

7 & 8 september Boels Ladies Tour 

17 september Prinsjesdag 

20 t/m 22 
september 

Airborne Experience 

 

Oktober: 

3 oktober Dag van de Duitse Eenheid 

5 & 6 oktober World Living Statues 

6 oktober Sonsbeekmarkt 

10 oktober Dag van de Duurzaamheid 

12 t/m 20 oktober Sprookjesfestival 

16 t/m 20 oktober Kermis 

31 oktober Halloween 

31 oktober Dag van de Reformatie 
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November: 

1 november Allerheiligen 

3 november Sonsbeekmarkt 

7 november Arnhem Stockdagen 

11 november Sint Maarten 

17 november Intocht Sinterklaas 

20 november Buss und Bettag 

29 november Black Friday 

 

December: 

1 december Sonsbeekmarkt 

5 december Sinterklaas 

7 december Megapiratenfestijn  

20 december t/m 5 
januari 

Circus Arnhem 

25 & 26 december Kerst 

31 december Oud & Nieuw 

 


