De Vlag van Kampen is een initiatief van het :

Kampen, 05-03-2018
Uitnodiging deelname Vlag van Kampen 2018
Tijdens de Week van de Amateurkunst van 22 t/m 28 mei zal er op zaterdag 26 mei tussen 15:00 en
19:00 opnieuw een editie van de Vlag van Kampen worden georganiseerd in en om sporthal de
Reeve. De opzet wijkt af van de eerste editie in 2016. Middels een klein “ festivalterrein” probeert de
organisatie een soort van Full Color festival neer te zetten. Een festival waarin van alles te beleven is,
circa 5 uurtjes lang is en gezamenlijk wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.
Op deze dag is het tevens Kampen Internationale Partnerstedendag en vind ook het Open Huis van
Quintus plaats waardoor er veel te beleven valt in de stad en dus ook veel mensen op de been zullen
zijn.
Het doel van dit evenement is vooral Promotie van de Muziekverenigingen en koren in Kampen in
een gezellig samenzijn in en om de Reeve waarbij het publiek deelgenoot kan worden van de vele
vormen van muziekbeoefening die Kampen rijk is. Mogelijk doen ook enkele verenigingen uit de
partnersteden mee. Het programma zal uit verschillende onderdelen uiteenvallen nl: blaasmuziek,
koren, slagwerk, en show die op drie podia tegelijkertijd en verspreid over de hele dag zullen
plaatsvinden. In de Reeve vindt naast de majorettes een aparte programmering plaats speciaal voor
de leerling- en jeugdorkesten waarbij in een clinicvorm samengewerkt wordt en ook leerlingen uit de
muziekprojecten op de basisscholen voor worden uitgenodigd.
Het wedstrijdelement zal komen te vervallen, er wordt geen winnaar meer uitgekozen. Wel zal het
publiek gevraagd worden per presentatie op een anonieme wijze tips en tops uit te delen aan de zich
presenterende vereniging zodat er wel enige vorm van feedback te krijgen is waar elke vereniging
mee kan doen wat hij of zij wil.
Deelnemende verenigingen worden uitgenodigd te zorgen voor een publieksvriendelijke presentatie
van ca 20 min per deelnemende vereniging. Denk daarbij vooral ook out of the box! We willen er
vooral met elkaar samen een feestje van bouwen waarbij gezelligheid zichtbaarheid en diversiteit
centraal staan. Kampen Hartelijke Hanzestad aan de IJssel!
Omdat er toch nog behoorlijke kosten mee gemoeid zijn vragen we een bescheiden inschrijfgeld van
€ 50,00 euro per deelnemende vereniging .Aan het einde van de dag zal er een gezamenlijke
afsluiting met alle deelnemers worden gehouden.
Deze wordt nog voorbereid.
Om een dergelijke dag te laten slagen is uw medewerking natuurlijk wel noodzakelijk.
We hopen dan ook op uw inschrijving:
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