Lelystad, 15-2-2019
Geachte,
Deze brief krijgt u via Stichting Culturale.
We willen ons graag even voorstellen: wij zijn Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland, de
organisator van een vierdaags muziek festival in Flevoland, Via Musica genaamd. (Voorheen
Travelling in Baroque.)
Dit jaar hebben wij als thema “Bienvenue à Paris” gekozen en om meteen met de deur in huis te
vallen, op vrijdag 9 augustus organiseren wij een Place du Tertre in Lelystad. Onder het mom
van een dagje Montmartre zijn er in het Agora theaterconcerten klassieke muziek in de breedste
zin van het woord, filmvoorstellingen en een Place du Tertre. Dit laatste vindt bij mooi weer
buiten, voor de ingang van de Agora plaats, bij slecht weer in de foyer. Wat wij voor ogen hebben
is een plek waar kunstenaars tekenen, schilderen en verkopen. Er zijn ook kraampjes met Franse
producten (wijn, lavendel, kaas, bloemsierkunst, e.d.)
Het Place du Tertre vindt plaats van 13:00-17:00.
Wij stellen het zeer op prijs als u een aandeel wilt hebben in dit naar ons idee sfeervolle
onderdeel van Festival Via Musica.
U neemt in dat geval zelf uw materiaal mee.
Wij bieden u een plek, een gezellige sfeer, en we zorgen voor koffie en thee. Tevens krijgt u een
vermelding in het festivalboek en op de website zodat bezoekers u ook na het festival nog terug
kunnen vinden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:
info@festivalviamusica.nl
Onderwerp: aanmelding Place du Tertre, met daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en iets
over uw werk (met foto).
Deelname is gratis; er wordt wel een borg gevraagd van € 25,- die voor 1 juli betaald moet
worden en die - als u geweest bent - binnen een week na 9 augustus wordt teruggestort.
Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Wij hopen dat u acte de présence kunt en zult
geven.
Mocht u vragen hebben, laat het weten: info@festivalviamusica.nl
Met vriendelijke groet

Marion Boshuizen
festivaldirecteur
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