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“De Gevleugelde Stad Ieper” is een internationaal promotiefestival voor straattheater en bestaat uit twee delen: het promotiefestival op
straat en een vakbeurs binnen.
Op “De Gevleugelde Stad Ieper” kunnen Belgische en buitenlandse straatartiesten – zowel professionelen, semi-professionelen als nieuw
talent – zichzelf en hun (nieuwe) act voorstellen aan organisatoren/ promotoren, die speciaal worden uitgenodigd om te komen kijken en
contacten te leggen.
Alle geïnteresseerde straatartiesten kunnen zich inschrijven. De organisatie – bijgestaan door een adviescomité – selecteert de artiesten die
mogen deelnemen.

Op het promotiefestival (in de historische binnenstad en op de vestingen van Ieper) stellen geselecteerde artiesten hun act voor aan de
aanwezige organisatoren/ promotoren. Omwille van de sfeer en teneinde de artiest de noodzakelijke respons te geven, is dit festival ook
gratis toegankelijk voor een breed publiek.

De vakbeurs is een ontmoetingsplaats tussen artiesten en organisatoren/promotoren. De stands zijn voorbehouden voor partners van “De
Gevleugelde Stad Ieper” en artiesten (of hun vertegenwoordigers) die GESELECTEERD zijn voor de huidige editie van “De Gevleugelde
Stad Ieper”. Deze vakbeurs is enkel toegankelijk voor artiesten en organisatoren/promotoren.

dag datum dd/mm/jjjj promotiefestival vakbeurs

vrijdag

zaterdag

zondag

10/04/2020

11/04/2020

12/04/2020

20u00 - 23u30

14u30 - 23u30

14u30 - 20u00

12u00 - 14u00

11u00 - 14u00

voor meer informatie zie onze website www.gevleugeldestad.com

promotor / organisator
inschrijvingsformulier (wil volledig en juist invullen a.u.b.)

U kunt alleen komen of met meerdere personen, voor één dag of voor meerdere dagen.

U kunt inschrijven voor één of meerdere formules (vb. de formule met DRANK + de formule met AVONDMAAL):

- de formule enkel BEZOEKER: enkel toegang tot het festival en de vakbeurs
- de formule met DRANK: 4 dranken (en uiteraard toegang tot het festival en de vakbeurs)
- de formule met MIDDAGMAAL: middagmaal (2 royale belegde broodjes + 1 bier / frisdrank + 1 koffie / thee) samen met artiesten en
medewerkers (en uiteraard toegang tot het festival en de vakbeurs)
- de formule met AVONDMAAL: avondmaal  (warme dagschotel + 1 bier / frisdrank) samen met artiesten en medewerkers (en uiteraard
toegang tot het festival en de vakbeurs)

De gevraagde prijzen zijn per dag en per persoon.

De formule met MIDDAGMAAL en de formule met AVONDMAAL zijn enkel mogelijk als je minstens 4 dagen op voorhand hebt
ingeschreven.

De maaltijden (middagmaal en avondmaal) worden opgediend in het CC “Het Perron” (meeting point).  Het middagmaal tussen 11u00 en
14u30; het avondmaal tussen 18u00 en 22u00.

secretariaat


