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Persbericht 

Den Haag, woensdag 20 juni 2018 

Volgende week ShoppingNight Den Haag Fête de la Mer’!  

Volgende week vrijdag, 29 juni, is de 12e editie van de ShoppingNight, het grootste winkelevenement van 

Nederland in Binnenstad Den Haag. Een avond vol acties en entertainment met een Franse touch! Een 

heerlijke avond uit! 

Bijna alle ondernemers in de Haagse binnenstad openen op vrijdagavond 29 juni hun deuren tot 

middernacht. Met in en rond de winkels en restaurants bijzondere optredens, straattheater, gekke 

acties, veel gratis goodies en natuurlijk veel tijd om te shoppen! 

Winkelen tot middernacht  

Richard de Mos, de nieuwe wethouder Binnenstad zal de ShoppingNight om 17.00 uur officieel openen op 

de Grote Markstraat. Dan start een unieke avond uit in Binnenstad Den Haag! Winkelen kan tot 

middernacht, in en rond de winkelstraten zijn verassende acts te zien die geprogrammeerd zijn in 

samenwerking met de Cultuurschakel en het Iktoonfestival, en je kan voordelig dineren bij verschillende 

aangesloten restaurants, er is dus geen reden om naar huis te gaan! De Denneweg verandert tijdens de 

ShoppingNight in Saint-Tropez op zijn best; overal op straat (Franse) live muziek, onder andere van de 

Haagse chansonband Tess et les Moutons, onder gezellige gekleurde lampjes. In de Grote Marktstraat is 

een echte Franse markt neergestreken waar je typische Franse producten kan kopen en in de Spuistraat en 

omliggende winkelstraten kom je een doldwaze zwembandenparade tegen. Ga op de foto bij de Volvo 

Ocean Race Klompjol die speciaal voor de ShoppingNight is aangemeerd in de binnenstad of rust lekker uit 

met je vrienden in de XXL Feest aan zee strandstoel die te vinden is op de Hoogstraat. Een 

chocoladebeleving á la de film Chocolat vind je in de Passage waar chocolatier Hop & Stork je de lekkerste 

chocolade laat proeven, van chocolade aardbeien tot chocolade tatoeages! Ook voor mannen is er genoeg 

te beleven. Baarden en snorren kunnen onder handen genomen worden bij de mobiele barbier op de 

Denneweg en dorstige mannen kunnen zomerse biertjes proeven bij het zomerbierfestival op de Grote 

Markt.   

Spetterende maritieme modeshows  

In de Grote Markstraat staan vijf vintage Rolls-Royces opgesteld waarnaast modellen kleding presenteren 

ontworpen door studenten van de modeschool van ROC Mondriaan. Deze zelfde modellen zie je terug in de 

spetterende modeshows in de Wagenstraat of de Passage. Over de rode, of blauwe, loper presenteren zij 

hun pronkstukken op gebied van maritieme kleding. De shows zullen vanaf 18.00 uur ieder uur starten. 

Acties, entertainment en gratis advies 

Alle deelnemende winkels zorgen deze avond voor een bijzonder gastvrij ontvangst in hun winkels. Zo krijg 

je bij Fabriq in de Venestraat gratis personal shopping en stijladvies en kan je deelnemen aan een 

theeproeverij bij Inproc aan de Denneweg. Ga langs bij Shoeby voor een ‘Beauty touch up’ of drink een glas 

prosecco bij BRAX op de Hoogstraat. Dansen doe je op de Hoogstraat voor Credo en op de Plaats kan je 

terecht voor een goede cocktail. Vermoeide voeten? Het gratis ShoppingNightvervoer biedt uitkomst. Stap 

aan de kop van de Grote Marktstraat, het Buitenhof of aan het begin van de Denneweg in een van de 

ShoppingNight cars en laat je stijlvol vervoeren door de Binnenstad. De rode halteborden zijn hier niet te 
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missen. Tijdens de ShoppingNight bieden vele winkels bieden aantrekkelijke kortingen aan op hun 

collecties, en er worden gratis goodiebags en cadeaupakketten uitgedeeld. 

Plat du jour  & Franse aperitieven 

Je avond start op de Denneweg waar je bij diverse cafés een écht Frans aperitief kunt bestellen. Diverse 

restaurant in de Binnenstad presenteren van 18.00 tot 19.00 uur, speciaal voor ShoppingNight, een 

aantrekkelijk geprijsde plat du jour. Bijvoorbeeld een ‘Suprise du Chef’ inclusief drankje bij Bistro deux la 

place in de Maliestraat of geniet van een Black Angus steak bij de Salon van Fagel op het Noordeinde. 

Wacht niet te lang om te reserveren want vol is vol. 

Prijzen winnen! 

In aanloop naar de ShoppingNight worden er bijna dagelijks mooie prijzen weggeven via Facebook. Zo gaf 

theewinkel Betjeman en Barton een prachtig theepakket t.w.v. € 75,- cadeau en won een gelukkige 

facebookvolger een Frans pakket van Dille en Kamille. Er worden nog steeds prijzen weggegeven, dus kijk 

snel op de Facebookpagina van de ShoppingNight om kans te maken op nog meer mooie prijzen! 

Bereid je goed voor 

Wil je echt alles uit jouw ShoppingNight halen, bereid je dan goed voor. Check van te voren de website 

want de aanbiedingen en acties wijzigen ieder uur! Platte schoenen, een stralend humeur en jouw 

ShoppingNight lijstje, de avond kan niet meer stuk! 

 

Einde Persbericht 

Noot voor de redactie/niet voor publicatie  

Voor meer informatie: 

Binnenstad Den Haag Marketing  

Daphne Wray-Browne 

E: d.wray@binnenstaddenhaag.com 

T: 06 123 18 187 

Beeldmateriaal via http://www.shoppingnight.nl/downloads/ 

Over ShoppingNight 

Tijdens ShoppingNight zijn de winkels in Binnenstad Den Haag geopend tot middernacht. De ondernemers bieden hun 

klanten een bijzondere avond aan met speciale acties, inspirerende workshops, swingende dj’s, leuke events en 

aantrekkelijke kortingen. Maar de ShoppingNight is ook een speciale avond uit, waar de Haagse Binnenstad zich op 

haar best laat zien met alles op het gebied van winkelen, cultuur, eten en uitgaan.  

Praktische informatie: 

Datum: vrijdag 29 juni 2018 

Tijd: 17.00 - 00.00 uur 

Entree: gratis 

Locatie: Binnenstad Den Haag 

Online kanalen: 

Website: www.shoppingnight.nl  

Facebook: facebook.com/ShoppingNightDH  

Instagram: instagram.com/ShoppingNightDH  

Twitter: twitter.com/ShoppingNightDH

 

Het thema van ShoppingNight 2018, Fête de la Mer (Feest aan Zee) sluit volledig aan bij de vieringen rondom het 200-

jarig bestaan van Badplaats Scheveningen. In 2018 biedt Den Haag -Scheveningen haar bezoekers een zee aan 

festiviteiten. Met exposities in bijna alle Haagse musea, nieuwe festivals, voorstellingen, themaweken en grootse 

publiekstrekkers zoals de Volvo Ocean Race.  
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