
Glow  lichtfestival in Eindhoven 2021. 

Het bekende Glow lichtfestival in Eindhoven in 2021 gaat 
door maar met aanpassingen i.v.m. de Corona maatregelen.


Glow Festival begint zaterdag 6 t/m 16 november  en het 
thema is Living Colours.


Voor meer informatie zie 

https://www.gloweindhoven.nl/nl


 Informatie over het lichtfestival en de extra Corona maatregelen:


Glow gaat door maar wel met een hek eromheen 

Er komt een hek rond lichtfestival Glow in Eindhoven, dat zaterdag begint. Bij 
toegangen van verschillende lichtprojecten vindt een coronacheck plaats. Ook 
wordt er gecontroleerd of de 1,5 metermaatregel goed wordt nageleefd. 

Glow vindt dit jaar plaats in vier gebieden: het centrum, de campus van de TU/e, het gebied rond 
de voormalige Campinafabriek aan het kanaal en Strijp-S en Strijp-T. Die locaties zijn aangemerkt 
als zogeheten doorstroomlocaties en worden ‘afgehekt’; die zijn alleen toegankelijk met een 
corona-toegangsbewijs in combinatie met een identiteitsbewijs of een polsbandje zoals die in de 
Eindhovense horeca al sinds oktober wordt gebruikt. De binnenstad van Eindhoven blijft vrij 
toegankelijk.


Goed op elkaar letten 
Bezoekers van Glow worden gewezen op het dringende advies van de overheid om anderhalve 
meter afstand in acht te nemen. ,,Laten we goed op elkaar letten en rekening houden met de 
ander, dan wordt ook Glow 2021 een fantastisch lichtevenement”, aldus Glow-directeur Ronald 
Ramakers,


,,Na de persconferentie dinsdag werd ons al snel duidelijk dat een reguliere Glow niet zou kunnen. 
Dus zijn we diezelfde avond en nacht flink gaan nadenken en kwamen we al snel uit op het 
plaatsen van hekken rond Glow-locaties en het toepassen van een corona-check”, aldus 
Ramakers.


Werk  verplaatst 
Zo wordt in het centrum het gebied rond Domusdela afgezet; op de voormalige Paterskerk wordt 
een groot werk geprojecteerd. Ook De Caai aan de Kanaaldijk-Zuid en de voormalige melkfabriek 
wordt alleen toegankelijk met een toegangsbewijs, net als het Ketelhuisplein op Strijp-S, een 
bepaald deel van Strijp-T, alsook de Groene Loper op de TU/e-campus. Een lichtkunstwerk dat 
eigenlijk langs het Limbopad bij de TU/e was gedacht, wordt verplaatst binnen het hek van de 
Groene Loper. Zonder toegangskaart te bezoeken zijn de twintig lichtpoorten in de binnenstad 
van Eindhoven.


Quote 
Het belangrijkste is dat we, met inachtneming van de regels, Glow kunnen laten doorgaan 

Ronald Ramakers, Directeur Glow


https://www.gloweindhoven.nl/nl


Ramakers stelt extra personeel aan, onder meer voor het plaatsen van de hekken en het 
controleren van de toegangsbewijzen; hoeveel precies kon hij gisteren nog niet zeggen. Dat het 
vóór de toegangen best wel eens heel erg druk kan worden, onderkent hij: ,,Maar dat wordt goed 
gemonitord en zo nodig worden er maatregelen genomen om die anderhalve meter te 
waarborgen.” 
Of de nieuwe maatregelen mensen weerhoudt het lichtfestival te bezoeken, weet Ramakers 
niet: ,,Het belangrijkste is dat we, met inachtneming van de regels, Glow kunnen laten doorgaan.”


31 lichtkunstwerken 
De zestiende editie van Glow, met 31 lichtkunstwerken, begint morgen en duurt tot en met 13 
november. Vorig jaar werd - eveneens door het coronavirus - een speciale editie gemaakt met 
slechts lichtkunstwerken: de lucht boven de stad werd in een paars-blauwe kleur gezet, met 
daarnaast tientallen rode ballonnen. Het festival trok in 2019 het recordaantal van 770.000 
bezoekers en is daarmee het grootste evenement in de regio.


