30e Internationaal Vliegerfestival Emmen
Vliegerfestival Emmen met als thema 30 jaar Kunst en Vliegwerk
Wij willen je dan ook graag uitnodigen om deel te nemen aan dit bijzondere 30e festival.
Of het nu als bezoeker of als vliegeraar is, iedereen is welkom, jong en oud.
Er is dit jaar heel veel te doen tijdens het 30 festival, vele honderden vliegervrienden uit binnen en
buitenland laten hun oude en nieuwe creaties zien tijdens dit 30e festival in Emmen.
Vrijdag starten we om 17.00 en we eindigen Zondag om 17.00 uur een vol programma wordt er afgewerkt
zowel overdag als op de avond, een tijd van hoe laat is dit en hoe laat is dat, is niet helemaal in te plannen
er wordt als de wind het toelaat de gehele tijd door gevliegerd.
De officiële opening is vrijdag avond om 19,30 door de Burgemeester van Emmen

Terrein indeling : Het terrein is voor dit jaar ingedeeld in de volgende groepen, va de Plaza gerekend.
Oostzijde Eenlijners, Westzijde naast de tent het Kinder terrein, daarnaast Grote turbines en grote ballen
er tegenover is Vliegerschool en demo terrein en geheel noord west is het grote Stuntvliegerterrein
en dan hebben we op het water de kite surf ruimte..
Er wordt gevliegerd overdag zonder verlichting en in de avond met verlichting, op het eenlijns terrein.

Demonstratie‘ s : Div demonstraties worden er gegeven, en er is ook een heuse vliegerschool waar je
vliegerles kunt krijgen, en een demonstratie team met de nieuwste matras vliegers.
Ook voor de kinderen is er een apart terrein waar ze kunnen vlieger op kunnen laten, zodat de grote
jongens geen last hebben van die dunne draadjes..

Vliegerveiling : voor het goede doel: er wordt tussen door veilingen gehouden in de grote tent.

Randgebeuren: Poppenkast door Jinkyś Mikmak, Smink Clowns , Vlieger workshop, Diabolo
jongleer Workshop .

Kunstwerk route: Kunst werken, vele honderden kunstzinnige objecten kunt u vinden op de kunst route,
die vind u op en aan de waterkant, en wordt met speciale borden aangegeven.

Podium op het water: Dit is voor de zaterdag avond de Mirakelavond , met veel muziek dans vuur en
water.

Gedenkdienst: Op Zondag morgen 10,30 wordt er een gedenkdienst gehouden, op het buitenpodium.
Water fonteinen show: Het grootste mobiele waterorgel van Europa geeft op vrijdag en zaterdag avond
een geweldige show in de grote rietplas, zij laten muziek leven door licht en water.
70 meter breed en 40 meter hoog met meer dan 800 spuitmonden, een adembenemende show.

Muziek: je kunt niet zonder muziek tijdens het 30e festival, op de vrijdag avond Country muziek en
Zaterdag avond en Zondag middag Ierse muziek in de grote tent op de Plaza.

Catering: Onze eigen super catering draait het hele weekend op volle toeren, met een compleet
programma aanbod, en altijd verse koffie.

Parkeer plaats : Er is voldoende parkeerruimte, dicht bij de vliegerlocatie, dit wordt door
parkeerwachters geregeld, en we vragen hiervoor 2,-- euro , het festival is verder vrij van entree.
Slecht ter been, meld dit even aan de parkeermensen dan kun u verder naar voren parkeren.
Wij wensen u kijk en luister plezier tijdens dit 30e Internationaal Vliegerfestival.
Het bestuur s-v-e Gerrie Annie Henk en Maarten

