
Na een vliegende start moeten we met de finish in

zich onverwacht toch nog een stukje klunen...

Geen afbeeldingen? Webversie

 

Vervuilde bouwgrond dwingt musical De Tocht tot uitstel 

 

Beste ,

Vandaag brengen we belangrijk nieuws naar buiten over De Tocht. We
vinden het belangrijk u daar persoonlijk over te informeren voordat u het
in de krant leest.

Waar we begin deze maand nog ontzettend blij waren dat we binnen een
week meer dan 20.000 kaarten verkochten hebben we nu een
onverwachte tegenslag te verwerken. Bij grondwerkzaamheden is op de
plek waar het theater van De Tocht moet komen vervuilde grond
aangetroffen. 

Dit nieuws betekent dat de bouw van het theater niet op tijd kan
starten en we de première noodgedwongen moeten verschuiven
naar oktober 2023.

 

Vervuilde grond? Is dat vooraf niet onderzocht?
Zeker. Er is door de grondeigenaar vooronderzoek gedaan en eind vorig
jaar is er een officiële 'schoon-grond-verklaring' afgegeven. Maar nu blijkt
dat bij het bewerken van het terrein op bepaalde plekken toch vervuiling
naar boven komt die men bij de testboringen niet gezien heeft. Dit
kan goed verholpen worden, maar het kost extra tijd voordat de grond
schoon en 'bouwrijp' aan ons overgedragen kan worden.

 

Waarom een heel jaar uitstel?
In onze planning is alles aan elkaar verbonden. Wanneer de bouw later
start, moeten ook andere processen opnieuw ingericht worden. Hierdoor
zouden we op z'n vroegst met de première in het voorjaar van 2023
uitkomen. Maar ‘De Tocht’ hoort in de winter, dat is onderdeel van de
Elfstedenbeleving. Het is geen leuk besluit om te nemen, maar door de
première te verplaatsen naar 1 oktober 2023 kunnen we de bouw
gedegen voortzetten en de totaalervaring creëren die we voor ogen
hebben. 

 

Is het doorgaan van De Tocht in gevaar?
It giet oan! Als je aan een project als dit begint dan weet je dat je
onderweg hobbels tegen zult komen, ook domme pech als dit. Dat is op
z'n zachtst gezegd balen maar daarna is het een kwestie van schouders
recht en doorpakken. En dat doen we dan ook met onverminderde passie
en energie. En dat kan ook want onze equitypartners zijn committed om
door te gaan en ook het creatieve team van schrijvers en componisten
neemt geen gas terug. Daarnaast gaan we volop door met het
castingproces voor de laatste acteurs en blijft ook de kaartverkoop
gewoon doorlopen. Ook onze bouwpartner Friso Bouwgroep ontwikkelt
door en gaat hoe dan ook bouwen. De komende weken werken we aan
een aangepaste planning en de eerste paal van het ‘Friso Theater’ zal
zoals het nu staat in de loop van de zomer de grond in gaan. 

We lopen dan wel vertraging op, maar de finish gaan we zeker halen!

 

Wat betekent dit voor de emissie bij NPEX
We trekken de emissie tijdelijk terug. We hebben even tijd nodig om een
nieuwe planning en aangepaste begroting te maken. Zodra we dat helder
hebben, herlanceren we de emissie en zullen we u daarvan op de hoogte
stellen.

Van de voor het project totaal benodigde 15 miljoen euro is inmiddels
12,4 miljoen euro gedekt. We zijn er dus bijna en we hebben hebben ons
ten doel gesteld om deze laatste 17% van de financiering op te halen
middels de uitgifte van obligaties en crowdfunding omdat de
Elfstedentocht van heel Nederland is en ook daarom ook iedereen de
mogelijkheid moet hebben om hierin te investeren. De Tocht wordt net
als de echte Elfstedentocht gebouwd op vele schouders. In het Fries
noemen we dit 'Mienskip' oftewel ‘Samen maakt alles sterker’.

Wij hopen dan ook van harte dat u zich later dit jaar weer bij ons aan zult
sluiten en samen met ons de magie van de Elfstedentocht door gaat
geven aan de komende generatie.   

 

Bedankt voor uw support!
We beschrijven het hierboven allemaal heel feitelijk maar u kunt
zich voorstellen dat de teleurstelling in ons team groot was de afgelopen
dagen. Juist nu de perspectieven m.b.t. corona beter lijken te worden en
we de wind in de rug hebben qua kaartverkoop, moeten we met de finish
in zicht toch nog een stuk klunen...

Maar we bouwen de Tocht op vele schouders en dat geeft enorm veel
energie waar we u graag voor willen bedanken. Uw betrokkenheid is
namelijk een van die schouders. We werken op alle fronten dan
ook keihard door en we houden u met plezier op de hoogte van elke
stap!

Samen maakt alles sterker, 
bedankt namens ons hele productieteam!

 
Uitschrijven


