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31 Jarig Vliegerfestival Emmen 2019 van 16 t/m 18 Augustus 2019

Hallo Vliegervrienden & Vriendinnen
Bij deze nodigen wij jullie uit voor ons 31 jarig Vliegerfestival, natuurlijk op onze multifunctionele locatie, aan de boorden van de
Grote Rietplas te Emmen
Met als toepasselijk Thema “31 jaar kunst en vliegwerk”
Het bestuur van S-V-E, dat samen met veel vrijwilligers en vliegeraars uit alle windstreken al die jaren voor een geweldig
oogstrelend schouwspel zorgde, is dan ook bijzonder verheugd om dit samen met jullie te vieren.
Oa:
- Met onze voor jullie alom bekende onderdelen zoals natuurlijk het vliegeren waaronder ook het
nachtvliegeren
– Vliegerschool ( voor alle leeftijden )
– Div Workshops en Smink clowns
– Verlichte en windgevoelige objecten op of aan het waterkant
– Kunstzinnige creaties in zowel vliegers als objecten
– Niet weg te denken, de deelnemers Parade!
– Zo ook de leukste verklede vliegeraars
– Jinky’s Mikmak poppentheater ( Zaterdag en Zondag middag )
– En het randgebeuren, met muziek, licht, vuur en nog veel meer!
– Spectaculaire Veiling voor een goed doel.
– Rad van fortuin en grabbelton ook voor het goede doel.
– Tentoonstelling en film “31 jaar vliegeren in Emmen“
– Live Muziek ( vrijdag en zaterdagavond )
Wij hopen al deze onderdelen tijdens dit 31e vliegerfestival een nog meer fascinerende impuls te kunnen geven.
Natuurlijk zal er in dit weekend veel gevliegerd worden, zowel overdag als avonds.
( Wij zoeken nog mensen die willen helpen met de Vliegernachtshow op de Mirakelavond Zaterdag )
Catering : En dan onse eigen super Catering team, zij zullen er ook dit jaar weer iets bijzonders van maken.
Lekker en goed gezond eten voor niet te veel geld, met ook weer een speciaal buffet.
Ook hebben we natuurlijk snacks en ijs verkoop, en ook dit jaar zijn er weer Broodjes met Ham of Kaas.
Dus mensen, bij deze van harte welkom, de inschrijving is geopend!
Aanmelding: Gelieve dit zo snel mogelijk te doen, via het opgave formulier.
Liefst per post maar het kan ook per mail, aan info@s-v-e.nl zie ook www.s-v-e.nl voor het opgave formulier in het
Nederlands, Duits en Engels.
Groeten en tot ziens op ons 31e vliegerfestival aan de Grote Rietplas te Emmen.
Henk, Gerrie, Annie.

