LIEFHEBBER!
Hofstraat 15
2000 ANTWERPEN

POSTZEGEL

WAAROM DEELNEMEN?

INSCHRIJVEN

Deelnemen aan Liefhebber! biedt tal van voordelen:
LIEFHEBBER!
… biedt je de kans om nieuwe leden te werven voor je vereniging
… laat je gelijkgezinde kunstliefhebbers ontmoeten en misschien wel
samen een evenement opzetten
… geeft je misschien de gelegenheid om met je productie op andere
locaties te worden geprogrammeerd
… biedt je de kans als liefhebber om naar buiten te treden en voor een
ruim publiek te staan
… laat je in de voetsporen stappen van duizenden kunstenaars
… biedt je extra gratis promotie
… gaat mee op zoek naar een geschikte locatie
… zorgt voor de nodige ondersteuning

1. Stuur bijgevoegde inschrijvingsstrook vóór 12 november 2007 terug.
Je kan je inschrijving ook via telefoon of mail indienen.
2. Wij nemen tijdig contact met je op
voor verdere informatie en afspraken.

Voor raad en daad kan je steeds terecht bij de coördinatie van het
project Liefhebber.

Dus vul de antwoordkaart in,
stuur ze op en neem deel aan
liefhebber kunstenfestival 2008

MEER INFO
Project Liefhebber!
Coördinatie:
Cynthia Schenkels
en Krien Mohr
Hofstraat 15, 2000 Antwerpen
03/202 74 35 - 36
liefhebber@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/liefhebber

INfoavond
Op dinsdag 16 oktober 2007
om 20.00 uur
in het Huis voor Amateurkunsten,
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen

Toon je talent
liefhebber
kunstenfestival
25 april

4 mei 2008

Schrijf je in
vóór 12 november:
www.antwerpen.be/
liefhebber

03 202 74 35
www.antwerpen.be/liefhebber

VOOR WIE?

DEELNEMEN?

WAT IS LIEFHEBBER?

INSCHRIJVINGSSTROOK

… iedereen die in zijn vrije tijd bezig is met kunst en cultuur in
een vereniging, groep, organisatie maar ook als individu
… voor man en vrouw, jong en oud
… kunstliefhebbers, artistieke talenten of gewoonweg geïnteresseerden die graag eens willen deelnemen aan een artistiek
project
… iedereen kan dus meedoen!

HOE?
Je kan op 3 manieren meedoen:
1. Je organiseert een activiteit of project
2. Je hebt een idee voor een activiteit of project
3. Je bent geïnteresseerd en wil op één of andere manier
meewerken of deelnemen

Het project Liefhebber! is er voor iedereen en doet Antwerpen bruisen van creativiteit. Dit zowel tijdens het kunstenfestival in mei als
tijdens de cultuurmaanden. Jaarlijks gaan er meer dan 100 evenementen door die samen bijna 10 000 toeschouwers trekken.

NAAM (groep):.............................................................................

waarmee?
Verschillende kunstdisciplines
kunnen aan bod komen:
beeldende kunst, theater,
muziek, dans, fotografie,
literatuur, circus, film,
audiovisuele kunsten, …
in om het even welke vorm:
• tentoonstelling
• concert
• dansrecital
• kooroptreden
• toneelopvoering
• kunsthappening
• filmvoorstelling
• totaalspektakel
• workshop
• literaire voordracht
• feest
• straatact
• wedstrijd
•…

MET WIE?
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Je doet dit alleen
2. Je doet dit in samenwerking
met je vereniging, groep
of met andere liefhebbers, groepen,
sociale en/of culturele organisaties
3. Wij brengen je in contact
met andere kunstenaars,
mogelijke partners, enz.
WAAR?
De activiteit of het project vindt plaats
op een unieke plek in één of meerdere
districten van de stad Antwerpen –
Antwerpen, Berchem, BerendrechtZandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne,
Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk
WANNEER?
Je activiteit of project gaat door
in de periode van 25 april
tot en met 4 mei 2008.

‘Iedere mens is een kunstenaar’ – Joseph Beuys

CONTACTPERSOON:.......................................................................
ADRES:........................................................................................
TELNR.:........................................................................................
E-MAIL:........................................................................................

Het doel van het project is verenigingen, groepen en individuen de
kans geven om met hun talent, kunstdiscipline, activiteit, … naar
buiten te komen en een zo ruim mogelijk publiek hiermee laten kennismaken.

KUNSTDISCIPLINE:........................................................................

O. Ik organiseer zelf een activiteit
. TITEL:......................................................................................

Liefhebber! is in alle buurten, wijken en districten aanwezig.
Liefhebber! streeft maximale zichtbaarheid na. We willen één groot
feest waar elke deelnemer bij betrokken is.
Liefhebber! wil bestaande werkingen en verenigingen versterken,
én tegelijkertijd nieuwe initiatieven, samenwerkingen stimuleren en
ondersteunen.

.

DATUM:..................................................................................

.

LOCATIE:.................................................................................

O. Ik heb een idee voor een activiteit/project
(en sta open voor samenwerking met andere liefhebbers)
.

IDEE:.......................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

O. Ik wil meewerken aan één van de opgezette initiatieven

