Doe mee met FIER!kids
Voor het vijfde jaar organiseren wij op 1e en 2e paasdag FIER! Hét Smaak & Vermaakfestival op het erf en
in de wei van bioboerderij ’t Schop. Een bourgondisch, authentiek en laagdrempelig festival met gemiddeld
3.500 bezoekers. De organisatie van de komende editie (zondag 21 en maandag 22 april 2019) is al in volle
gang. De eerste bands zijn alweer vastgelegd. Het Foodplein neemt al smakelijke vormen aan. En… we zijn
aan de slag om ons kinderprogramma extra op de kaart te zetten. We willen voor onze jeugdige bezoekers
(ongeveer 4 t/m 10-plus) een heus kinderfestival met muziek, eten en leuke activiteiten.
Wij willen het programma van FIER!kids samen met lokale verenigingen, organisaties en initiatieven
vormgeven. Dat past bij onze uitstraling: lokaal, dichtbij, puur en samen. Super tof dus dat jij ook met ons
invulling wilt geven aan het kinderprogramma van FIER!
Over FIER!kids
Het idee van dit kinderfestival is dat we op maandag 22 april tussen 13.00 en 18.00 uur verschillende
activiteiten aanbieden per leeftijdsgroep. De ‘ingrediënten’ voor het kinderprogramma zijn: muziek,
(biologisch) eten, creatief, natuur en/of de boerderij. Er komt een aparte locatie op het erf, met een
‘mini’-bar, een vrije speelruimte voor de kleinere kids én een chillplek (met wifi) voor de wat ouderen. En
de invulling van het activiteiten doen we samen met jullie! Je kunt het zo gek niet bedenken: op pad met de
boswachter, broodbakken, handlettering, slagwerk, verhalen vertellen, een silent disco en nog veel meer.
We zijn op zoek naar activiteiten voor drie verschillende leeftijdsgroepen:
•
•
•

4 t/m 7 jaar
7 t/m 10 jaar
10-plus

Verder gelden de volgende speelregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De activiteiten hebben een begin- en eindtijd.
Een activiteit duurt 50 minuten of 80 minuten (we rekenen 10 minuten doorwisseltijd).
Een activiteit kan meerdere keren worden herhaald (tussen 13.00 en 18.00 uur).
Jij regelt de invulling én de uitvoering van de activiteit.
Wij regelen de begeleiding van de groep kinderen die deelnemen aan de activiteit.
Je maakt zo veel als mogelijk gebruik van natuurlijke en/of duurzame materialen.
Kinderen kunnen zich op 22 april vanaf 11.00 uur inschrijven voor de activiteiten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aantal deelnemers per activiteit.
Bij vier deelnemers gaat de activiteit altijd door.

Voor wat hoort wat
Alle verenigingen, organisaties en initiatieven die samen met ons invulling geven aan het programma van
FIER!kids bieden wij het volgende aan:
•
•
•
•

Het logo komt op www.festivalfier.nl.
Jouw activiteit wordt gepromoot via onze media (ook inclusief logo).
Je mag een banner of iets dergelijks plaatsen bij je activiteit en bedrijfs- of clubkleding dragen1.
Je krijgt maximaal een (onkosten)vergoeding van €20,00 per uur voor jouw bijdrage aan FIER!kids.

1 Er mag niet worden geflyerd op het festival.

Aanmeldformulier
Jouw activiteit op FIER!kids
Om het programma van FIER!kids verder vorm te geven, vragen wij jullie om dit aanmeldingsformulier in te
vullen en terug te sturen naar info@festivalfier.nl t.a.v. het kinderprogramma. Zo kunnen we alle activiteiten
opnemen in ons programmaboekje en ook al promoten via onze media.

Titel van de activiteit:			
Organisatie, vereniging of initiatief:
Contactpersoon:				
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:		
Voorkeur doelgroep(en):			
					
					

4 t/m 7 jaar
7 t/m 10 jaar
10-plus

Voorkeur begintijd(en):			
					
					
					
					

13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur

Duur:					
					
					

50 minuten
80 minuten
Anders, namelijk: ________________________________

Korte beschrijving van de activiteit:

Benodigde materialen1: 		
Afspraken over de vergoeding2:
Maximaal aantal deelnemers:
Wensen voor ruimte/locaties:
Overig:		

1 Het gaat hier om de materialen die jij zelf regelt én de materialen die FIER!kids (samen met jou) regelt.
2 Je ontvangt maximaal een onkostenvergoeding van €20,00 per uur.

