Stichting Earth
Postbus 1077
7801 BB Emmen
E-Mail: markt@fullcolourfestival.nl
Emmen, 7 juli 2019
Betreft: Full Colour Festival 2019
Geachte heer/mevrouw,
Op 7 juli 2019 vindt in Emmen het 26ste Full Colour Festival plaats.
De voorgaande edities hebben bewezen dat het Full Colour Festival een enorme publiekstrekker is.
Het centrum van Emmen is vernieuwd en het festival zal ook dit jaar op het nieuwe Raadhuis Plein
met een verbinding naar het Marktplein en het oude centrum gehouden worden.
In 2017 en 2018 waren er 20.000 bezoekers.
De volgende aspecten zijn bij de organisatie van het 26ste Full Colour Festival als vanouds het
uitgangspunt voor Stichting Earth:
-Ontwikkelingssamenwerking.
-De multiculturele samenleving en haar uitingsvormen.
-Respect en acceptatie van de medemens, ongeacht etnische afkomst, godsdienst, cultuur,
huidskleur of nationaliteit.
De programmering zal bestaan uit:
-Dans en muziek.
-Een informatieboulevard & markt.
-Workshops.
-Aanbieden van food en non food uit diverse contingenten.
-Souvenirs.
-Kunst en kunstnijverheid.
-Kleding en accessoires
Op de website onder menu Markt is een folder van de NVWA opgenomen m.b.t. Veilig omgaan met
eten op markten en evenementen.
Wij verzoeken u hiervan goede notie te nemen.
Voor alle verdere informatie over programmering zie: www.fullcolourfestival.nl
De informatieboulevard & markt biedt aan profit- en non-profit bedrijven en instellingen de gelegenheid
producten en informatie c.q. doelstellingen aan de man te brengen.
Ideële organisaties en instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, natuur & milieu
kunnen zich hier ook presenteren.
Wilt u aan de markt deelnemen dan kunt u dit kenbaar maken door het invullen van het online
aanmeldingsformulier.
Het formulier dient, voor een vlotte verwerking, ingevuld en ondertekend te zijn.
Het Kamer van Koophandel (KvK) inschrijvingsnummer wordt gevraagd, omdat de deelnemerslijst aan
de gemeente Emmen moet worden overlegd.
In overleg is het ook mogelijk activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen aan te bieden.
Bedrijven met een eigen voorziening voor elektra betalen hetzelfde tarief. Voor gebruik van elektriciteit
dient u in het bezit te zijn van een zogenaamde CEE-stekker,
zonder deze stekker is het niet mogelijk elektriciteit te verkrijgen.

Uw aanmeldingsformulier met inschrijving KvK mailen kunt u sturen naar markt@fullcolourfestival.nl of
per post zenden naar:
Stichting Earth
T.a.v. Marktmeester
Postbus 1077
7801 BB Emmen.
Dit jaar kunt u zich ook weer online aanmelden via www.fullcolourfestival.nl/Formulier
Met vriendelijke groeten,
Auke Frankena
Marktmeester Full Colour Festival

