
 

  

Betreffende: Vrijthofconcerten André Rieu 2020 
 
Beste Gast, 
 
Onderstaand een bericht van André Rieu: 
 
 “Op dit moment raakt Corona ons hele leven. Onze grootste zorg is de veiligheid en het 
welzijn van onze geliefde fans, muzikanten, team en publiek, allemaal onderdeel van de 
grote "André-Rieu-Familie". 
 
Tot onze grote spijt moeten wij u vandaag mededelen, dat onze traditionele 
openluchtconcerten op het Vrijthof in Maastricht op voorschrift van de Nederlandse regering 
niet mogen plaatsvinden in juli 2020. 
 
Voor velen is dit nieuws hartverscheurend - en ook voor ons is het erg moeilijk deze 
beslissing te moeten accepteren. Sinds 2005 zijn mijn orkest en ik er zo trots op, dat we 
bezoekers van over de hele wereld tijdens meer dan 100 concerten in mijn mooie 
woonplaats Maastricht mochten verwelkomen. Vorig jaar nog kwamen er 150.000 fans uit 
90 verschillende landen, om samen met ons onvergetelijke avonden vol muziek en plezier 
te beleven.  
 
Ook al kunnen we deze zomer niet bij elkaar zijn, we blijven optimistisch dat de situatie 
binnenkort zal verbeteren. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om al onze 
concerten opnieuw in te plannen, omdat we u iets fijns willen geven om naar uit te kijken. 
Wat het Vrijthof betreft, blijven alle tickets en terrasarrangementen geldig voor onze 
openluchtconcerten in juli 2021. Kijk op http://vrijthofmaastricht.nl/faq/ voor meer 
informatie, data en antwoorden op uw vragen. 
 
Ik weet dat we allemaal erg bezorgd zijn over de impact die Corona heeft op onze dierbaren 
en op ons dagelijks leven. Het Johann Strauss Orkest en ik sturen u onze allerbeste wensen. 
We kunnen niet wachten tot we de muziek, de gezelligheid en het plezier weer met jullie 
kunnen delen! „The Waltz Must Go On“ - en dat gaat ook gebeuren! 
 
Blijf gezond, lieve groeten, uw 
André Rieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Regarding: Maastricht concerts André Rieu 2020 
 
Dear guest, 
 
Message from André Rieu: 
 
 “ COVID-19 is touching all of our lives and at this time our primary concern is the safety 
and well-being of our beloved fans, musicians, team and audiences, all part of the big 
“André-Rieu-Family”.  
 
It is with great sadness that we have to inform you today that, following the measures 
taken by the Government of the Netherlands, our traditional Open Air Concerts on the 
Vrijthof in Maastricht cannot take place in July 2020.  
 
These cancellations will come as heartbreaking news to all of you – and they have been 
very difficult for us to make. Since 2005, my orchestra and I have been so proud to 
welcome the whole world to my beautiful hometown Maastricht in more than 100 
concerts. Last year 150.000 fans came from 90 different countries to celebrate 
unforgettable evenings of music and joy together with us.   
 
Even if we cannot be together this July, we remain optimistic that the situation will soon 
improve. We have worked very hard during the last weeks to reschedule all our concerts 
as we want to give you something joyful to look forward to.  
Regarding the Vrijthof, all tickets and Terrace Packages, will remain valid for our open air 
concerts in July 2021. Please check http://vrijthofmaastricht.nl/faq/ for further 
information, dates and answers to your questions. 
I know we are all very worried about the impact that COVID-19 is having on our loved 
ones and daily lives. My Johann Strauss Orchestra and I send you our very best wishes. 
We cannot wait to share music, joy and fun with you again very soon! The Waltz Must Go 
On – and it will! 
 
Much love, 
André Rieu “ 
 
 


