
De Gevleugelde Stad Ieper 2023

organisatie
De Gevleugelde Stad Ieper is
een concept van
Kurt Demey, Frank Poelvoorde en Jan
Victoor
in een organisatie van
VOKOR fv
en CultuurCentrum Het Perron,
met financiële steun van
het Stadsbestuur Ieper
CultuurCentrum Het Perron

De Gevleugelde Stad Ieper
p.a. CultuurCentrum Het Perron
Fochlaan 1
B - 8900 Ieper
Belgium
T.: +32 (0)57 239 480
F.: +32 (0)57 239 489
E-mail: gevleugeldestad@mac.com
Web: www.gevleugeldestad.com
           www.gevleugeldestad.be
Bank FORTIS: 001 - 175 88 84 - 59
   BIC: GEBABEBB
   IBAN: BE84 0011 7588 8459
GEEN BTW-nr
Ondernemingsnummer: 0476 823 591

“De Gevleugelde Stad Ieper” is een internationaal promotiefestival voor circus- en 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

7/04/2023
8/04/2023
9/04/2023

19:30 - 23:30 u
14:00 - 23:30 u
14:00 - 19:30 u

11:30 - 13:30 u
11:00 - 13:30 u

voor meer informatie zie onze website www.gevleugeldestad.com
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