
GLOW  

Van 10 tot 17 november a.s. vindt in Eindhoven voor de 13e keer het jaarlijkse 

lichtkunstfestival GLOW plaats.  

De route loopt daarbij dit jaar door ‘de’ Medina, via de Smalle Haven en ’t College naar de 

Oude Stadsgracht. In dit gebied zijn ook enkele lichtkunstwerken bedacht; voor de 

Vestedatoren, in de Smalle Haven, op ‘t College en in de Oude Stadsgracht. 

 

Zie: https://www.gloweindhoven.nl/nl/route-2018 

In het kader van GLOW wordt dagelijks een aantal wegen in de binnenstad vanaf 18:30 uur 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Na de sluiting van GLOW, zondag t/m donderdag 23:00 
uur, vrijdag en zaterdag 24:00 uur, worden deze weer geopend. 
 
U kunt de Medina parkeergarages bereiken via de Hertogstraat, Vestdijk (alleen 
toegankelijk voor bewoners). Uitrijden geschiedt via uw normale route. 
 
Als bewoner ontvangt u twee doorgangskaarten. U wordt verzocht deze duidelijk zichtbaar in 
de auto te leggen (liefst de voorruit) zodat de hekwacht kan zien dat u bewoner bent van dit 
gebied en zo voor een spoedige doorgang kan zorgen. Mocht u zich tijdens openingstijden 
van het GLOW Lichtfestival met uw voertuig tussen het wandelend publiek begeven, vragen 
wij u rekening te houden met de veiligheid van de voetgangers. 
 
Vanzelfsprekend blijft het gebied te allen tijde bereikbaar voor bewoners en 
hulpdiensten; Politie, Brandweer en GGD, net als aan instellingen of bedrijven als 
Thuiszorg, bezorgers apotheek etc. 
 

https://www.gloweindhoven.nl/nl/route-2018


Vrijdagavond 9 november tot 24:00 uur zullen er diverse tests gedaan worden door de 
kunstenaars m.b.t. licht in combinatie met geluid. 
 
Vanaf 29 oktober t/m 9 november 2018 zal de opbouw plaats vinden, de afbouw vindt 
plaats vanaf 18 november t/m 21 november 2018. Op maandag t/m zaterdag van 07:00 uur 
tot 22:00 uur. En op zondag van 10:00 tot 22:00 uur. 
 
Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naarinfo@gloweindhoven.nl 
 
Tijdens een uur voor openingstijden en een uur na sluiting is GLOW  
tevens bereikbaar per telefoon op nummer 06-25 36 20 26. 

 

 



 

 

GLOW 
 
This year, the 13th International Light Art Festival GLOW Eindhoven is held from 10 to 17 
November. The area around Medina covers part of the GLOW route, leading from Kanaalstraat, 
across Vestdijk and past Vesteda Tower to Oude Stadsgracht via Karel Vermeerenplantsoen, 
Smalle Haven and ’t College (see nos. 9, 10 and 11 on the Glow route map: 
https://www.gloweindhoven.nl/nl/route-2018).   
 

 
 
During the Festival, a number of roads in the centre of the city are closed daily as from 18.30 hrs. 
These roads are open again after 23.00 hrs from Sunday to  
Thursday and after 24.00 hrs on Friday and Saturday. 
 
You can access the Medina parking garages via Hertogstraat/Vestdijk 
(accessible to residents only). You can leave the garages via your normal route. 
 
The Medina residents have received two passage cards. Please put one card in a clearly visible 
way in your car (preferably near the windshield) so that the traffic warden can see that you are a 
resident and can thus ensure your safe and smooth 
passage. Please be very careful if you might be driving among visitors on their walks during 
Festival hours.  
 
The area will be accessible at all times to residents, emergency services, police, fire brigades and 
municipal health services (GGD), as well as to firms and institutions such as Thuiszorg (Home 
Care), pharmacy couriers, etc. 
 
Various trials on light in combination with sounds will be carried out by the artists until 24.00 hrs on 
Friday evening, 9 November. 
 
The light artworks and projects are built up between 29 October and 9 November and dismantled 
between 18 and 21 November during the following hours: Monday to Saturday from 07.00 to 22.00 
hrs. Sunday from 10.00 to 22.00 hrs. 



 

 

 
If you have any questions, you can send your e-mail to info@gloweindhoven.nl 
Contact is also possible by phoning 06 25 36 20 26 within one hour before GLOW opening times 
and within one hour after closing times. 
 
For further details, visit the GLOW website www.gloweindhoven.nl/en 
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