Routebeschrijving Concourslocatie
ArtEZ conservatorium
Aan de Stadsmuur 88
8011 VD Zwolle
» TREIN

Verlaat het station aan de zijde van de stationshal.
Te voet naar het ArtEZ conservatorium (15 minuten)
Tegenover het station de Terborchstraat (bij Starbucks) - 2e links Zeven Alleetjes - rechtsaf
de Singel - over de brug en onder de Sassenpoort door - rechtsaf Walstraat - Gasthuisplein
schuin oversteken – Brouwerstraat (naast My Saigon) - rechtdoor tot aan “Waanders in de
Broeren” - daar rechtsom naar ArtEZ.
Met stadsbus 4 van het station naar het ArtEZ conservatorium
Bus 4 (richting AA-landen) vanaf Stationsplein. Uitstappen halte Kerkbrugje. Volg de weg in
de richting die de bus rijdt, om de bocht alsmaar rechtdoor langs de oude Stadsmuur tot aan
het Conservatorium (5 minuten lopen vanaf de bushalte). Bus op zaterdag 4x p/u, op zondag
2x p/u.
» AUTO

Er zijn verschillende plaatsen in Zwolle waar u kunt parkeren. Wij geven hieronder een
aantal mogelijkheden in de nabijheid van het ArtEZ conservatorium.
Parkeren in Zwolle op 18 maart
Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 ( gratis, 12 minuten lopen)
Verlaat de parkeerplaats en loop de Schuurmanstraat in - Kerkbrugje - rechtsaf en met de
bocht mee, dan alsmaar rechtdoor langs oude Stadsmuur tot Conservatorium.
Parkeergarage Q Park ‘Centrum’, Pletterstraat 1 ( 1 minuut lopen)
Parkeerkosten: Duur.
Parkeerdek en Parkeergarage ‘Noordereiland’ , Assiesstraat ( 2 minuten lopen)
Steek via voetgangersstraatje door naar Thorbeckegracht, vervolgens via de
voetgangersbrug naar het Conservatorium.
Parkeerkosten: Duur
Parkeergarage Diezerpoort, van Wevelinkhovenstraat 8 ( 5 minuten lopen)
Steek via de voetbrug over naar Theater De Spiegel, daarna via Spinhuisbredehoek naar de
Thorbeckegracht, rechtsaf en over voetbrug naar Conservatorium.
Parkeerkosten: Relatief voordelig.
Parkeren in Zwolle op zondag 19 maart
Dit is geen koopzondag. Parkeren is bijna overal gratis. Bijvoorbeeld op Noordereiland en in
Parkeergarage Diezerpoort. Zie adressen hierboven. Q Park is niet gratis. En parkeerterrein
bij het Provinciehuis is op zondag niet toegankelijk.

Routebeschrijving Concertlocatie
Theater de Spiegel
Spinhuisplein
8011 VD Zwolle
» TREIN

Verlaat het station aan de zijde van de stationshal.
Te voet naar theater de Spiegel ( 20 minuten)
Tegenover het station de Terborchstraat (bij Starbucks) - 2e links Zeven Alleetjes - rechtsaf
de Singel - over de brug de WilhelminiaSingel in - Volg de straat tot een bocht naar links,
voorbij de bocht de brug aan rechterhand oversteken, 2e straat links, dan rechts
Spinhuisplein.
Met stadsbus 4 van het station naar het theater
Bus 4 (richting AA-landen) vanaf Stationsplein. Uitstappen halte Diezerpoort. De voetbrug
oversteken naar Theater de Spiegel.
» AUTO

Op zaterdag 1 april is het overal betaald parkeren.
Parkeerdek en Parkeergarage ‘Noordereiland’ , Assiesstraat ( 1 minuut lopen).
Parkeergarage is naast Theater de Spiegel. Parkeerkosten: Duur.
Parkeergarage Diezerpoort, van Wevelinkhovenstraat 8 ( 2 minuten lopen)
Steek via de voetbrug over naar Theater De Spiegel. Parkeerkosten: Relatief voordelig.

