
Binnenstad Den Haag, 14 maart 2023 

PERSBERICHT 

Free your mind! op zaterdag 27 mei tijdens de ShoppingNight in de 

binnenstad van Den Haag  
 

Na vier jaar afwezigheid is het grootste winkelevenement van 

Nederland terug in Den Haag. Met het thema Free your mind! rolt 

de binnenstad op zaterdag 27 mei van 13.00 tot 22.00 uur haar 

rode loper uit voor alle shopfanaten met spectaculaire 

aanbiedingen, acts, shows, muziek, eten en drinken.  

De ShoppingNight laat zien hoe leuk, divers en compleet de 

binnenstad is. Haagse ondernemers en winkelketens tonen hun 

mooiste creaties op de catwalk op de Grote Markstraat en op het 

Noordeinde. Onder andere in samenwerking met Sniester zullen er 

diverse muzikale optredens opduiken en kan je je laten betoveren 

door bijzonder straattheater. De deelnemende ondernemers halen 

alles uit de kast om bezoekers een unieke winkelervaring te 

bezorgen en de horeca serveert bijzondere menu’s en lekkere 

drankjes. 

Het volledige programma wordt half mei bekendgemaakt via 

shoppingnight.nl en de bijbehorende socialkanalen. Noteer 

zaterdag 27 mei alvast in je agenda voor een complete dag Den 

Haag! 

Met een stad die volledig in het teken staat van kunstenaar Escher kon een aansluitend thema niet 

ontbreken. Escher begon zijn carrière met het schilderen van landschappen, ‘landscapes’ die 

uiteindelijk evolueerden in ‘mindscapes’. Hij liet zijn fantasie de vrije loop. Hieruit is het thema ‘Free 

your mind’ ontstaan. Mode, lifestyle en ook op culinair vlak kan je dit allemaal vinden in de 

binnenstad tijdens de ShoppingNight op 27 mei. 
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Marketing Haagse Binnenstad is een publiek private organisatie die zich inzet voor de promotie en 
verlevendiging van de Haagse binnenstad door middel van het (mede)organiseren van aansprekende 
activiteiten, gastvrijheidsacties en events. In 2006 organiseerde Marketing Haagse Binnenstad de eerste 
ShoppingNight van Nederland. 
 
Praktische informatie ShoppingNight 2023: Datum: zaterdag 27 mei Tijd: 13.00 - 22.00 uur Entree: gratis 

Locatie: Binnenstad Den Haag  

Online kanalen: Website: www.shoppingnight.nl Facebook: facebook.com/ShoppingNightDH Instagram: 

instagram.com/ShoppingNightDH 
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