Invitasjon til lag og foreninger, kor, korps osv. i Drammensområdet til
å delta med standplasser «elva rundt» under Elvefestival 2019.
I 2018 startet vi å ha aktivitetsarenaen for lag og foreninger elvelangs på begge sider av elva fra
Bybrua til Ypsilon. Dette viderefører vi også i år. Dette er en utrolig spennende arena for
utstillerne, og vi håper det også bli en enda bedre arena for besøkende. Elvefestivalen sørger
for at plassering og aktiviteter langs vannet trekker folk til begge sider av elva.
Parken, som også har blitt mindre på grunn av flere installasjoner, blir nå en arena for barn både
lørdag og søndag. Dersom noen av dere kun henvender seg til barn, er det fortsatt mulig å få en
plass i parken. Spesifiser dette i søknaden.
Vi oppfordrer dere til å presentere det dere vanligvis holder på med. Det er viktig å involvere alle
medlemmene av foreningen. Tenk også over hva som vil trekke til seg publikum – bruk fantasi.
Vi tilbyr standplass for lag og foreninger for hele helgen kr 1.050,- + lovpålagt mva. Strøm er
dessverre ikke tilgjengelig på elvebreddene.
Åpningstider: 10:00-17:00 lørdag og 11:00-17:00 på søndag.
Hva vil arrangøren gjøre:
Elvefestivalen vil markedsføres aktivt, i Drammens Tidende, dt.no, www.drammen.no ,
www.elvefestivalen.no. Vårt mål er at publikum i Drammen og regionen for øvrig skal få oppleve
mangfoldet blant lag og foreninger og at vi sammen skal skape en folkefest.

Hvordan skal foreningen melde seg på: Vennligst
fyll ut vedlagte skjema og returner det til Byen Vår
Drammen e-post: boder@bvd.no
Ta gjerne kontakt med standplassansvarlig: Rune Olafsen 463 19 864 for spørsmål. Ytterligere
informasjon vedrørende tidspunkt for rigg og annet kommer i august.

PÅMELDINGSKJEMA
Ferdig utfylt skjema sendes til boder@bvd.no eller Elvefestivalen, Thams gate 5, 3016
Drammen

Foreningens navn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer:

Sted: Telefon:
Mobiltelefon:

E-post:
Ønsket areal:
Vi kan tenke oss å lage følgende type arrangement:

Popcorn/sukkerspinn er ikke lov å selge/gi bort!

Vi har innenfor vårt område ansvar for å fjerne avfall, under og etter arrangementene. Avfall skal
samles i sekker og legges i utplasserte avfallscontainer.

For lag/forening:
_
Signatur dato

