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Boekingsmarkt Fryslân 2018.  Aanbieders. 
 

 

Voor het 21e jaar laat Keunstwurk de (kleinere) Friese podia kennismaken met het actuele aanbod 

van artiesten en impresariaten. Jullie aanbod dus! 

De inmiddels traditionele Boekingsmarkt Fryslân is de gelegenheid bij uitstek om vraag en aanbod 

op uiterst aantrekkelijke wijze bij elkaar te brengen. De kraampjes, het directe contact tussen 

aanbieders en potentiële afnemers en de korte podiumpresentaties zorgen voor een smakelijk 

voorproefje van het nieuwe seizoen. 

 

Dit jaar wordt de Boekingsmarkt Fryslân gehouden op woensdag 17 oktober 2018 van 16.30 tot circa 

21.00 uur in Kunstencentrum Atrium in Sneek. 

 

 

Hoe kun je jouw aanbod presenteren? 

Het actuele podiumaanbod wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.   

 

 Markt 

Kenmerk van een markt is de aantrekkelijke uitstalling van het aanbod in kraampjes en het directe 

contact tussen aanbieder en afnemer. In Kunstencentrum Atrium kun je je eigen kraam naar eigen 

inzicht inrichten en het actuele aanbod  duidelijk presenteren. De afnemers  hebben ruim de tijd om 

alles te bekijken en te bespreken.  

 

 Podiumpresentatie 

Indien het aanbod zich daarvoor leent kun je bovendien kiezen voor een korte podiumpresentatie. 

De duur van het optreden  (inclusief op- en afbouw) bedraagt maximaal 3 minuten. Gelet op het 

programma zijn wij genoodzaakt hieraan strikt de hand te houden. Het aantal podiumpresentaties 

bedraagt 30. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven of je in pitchvorm een presentatie wil 

geven, of een kort optreden. 

Op basis van het aanbod zullen we een aantal artiesten vragen om een iets langere presentatie te 

geven. Op die manier ontstaat een aantrekkelijk geheel.  

Op het aanmeldingsformulier staan de beschikbare technische faciliteiten vermeld:  je kunt aangeven 

welke je nodig bent. 
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Voorlopig programma. 

De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 

 

TIJD BOEKINGSMARKT THEATERZAAL 

13.30 - 16.30 Ontvangst aanbieders 

en inrichten van de kramen. 

 

14.30 - 16.00  Technische doorloop. 

16.30 - 17.00 Ontvangst programmeurs 

en start van de Boekingsmarkt. 

 

17.05 - 18.05  Podiumpresentaties. 

18.10 - 18.30 Boekingsmarkt.  

18.30 - 19.10 Stamppotbuffet.  

19.15 - 20.15   Podiumpresentaties. 

20.15 - 21.00 Boekingsmarkt.  

21.00 - 22.00 Afsluiting en opruimen.  

 

Stamppotbuffet. 

Goede dingen moet je niet veranderen. Daarom wordt er ook dit jaar tijdens de Boekingsmarkt 

Fryslân weer een stamppotbuffet geserveerd. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven of, en 

met hoeveel personen, je hiervan gebruik wilt maken. 

 

Kosten. 

Een andere goede gewoonte is, dat we proberen de Boekingsmarkt Fryslân tegen minimale kosten te 

organiseren, zodat er geen financiële drempel is en deelname aan de markt voor alle gegadigden 

mogelijk is. 

 Kosten voor deelname aan deze markt bedragen € 30,- per organisatie/gezelschap. Dit is 

inclusief kraam, stroom en eventuele podiumpresentatie.  

 Kosten voor de maaltijd bedragen € 12,50 per persoon. 

 Koffie, thee en frisdrank zijn tegen betaling verkrijgbaar. 

 

Programmaboekje. 

Net als in voorgaande jaren maken we weer een programmaboekje met een kort overzicht van het 

aanbod. Deze vermelding is gratis. Hiervoor dien je (gelijktijdig met het aanmeldingsformulier) aan te 

leveren: 

 een korte, wervende tekst (ca. 100 woorden); 

 een representatieve foto met voldoende resolutie (min. 1800 pixels breed); 

 de URL van de website waarop belangstellenden meer informatie kunnen vinden. 

 

Aanmelden voor een podiumpresentatie. 

Tot en met 14 september kun je aanmelden voor de markt met een podiumpresentatie. Wacht 

echter niet te lang met aanmelden, want het aantal podiumplaatsen is beperkt en de volgorde van 

ontvangst is medebepalend. Je ontvangt van ons bericht óf, en hoe laat, je bent ingedeeld. 
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Vragen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Judith Baarsma 
Adviseur Kunst Versterkt 
Werkdagen: ma & wo 
Telefoon: 058 - 234 34 46 

 

E-mail: boekingsmarkt@keunstwurk.nl 
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