Westzaanse WinterFair
Zaterdag 14 december 2019 van 16:00 - 22:00 uur

Een sprookjesachtige winter Westzaan vol twinkelende lichtjes, ijspret en warme
vreugdevuren. Tijdens de Winter Fair geniet je samen van de warmte van elkaar en van de
vele activiteiten en entertainment.
Tijdens de WinterFair belichten we het dorp Westzaan.
Wat voorop staat is dat de saamhorigheid van de mensen in het dorp en de versierde tuinen in
combinatie met een gezellige Kerstmarkt, theater & muziek, culinaire versnaperingen, kunst en
entertainment, de leidraad vormen van de Westzaanse WinterFair!
De Westzaanse WinterFair is bestemd voor Westzaanse buurtbewoners en bezoekers buitenaf
(inwoners Zaanstad en buiten de regio).
Doel
• Het stimuleren van plaatselijk muziek, theater en dans talenten, wij bieden ze een podium!
• Oog voor de versierde winterse tuinen, de Zaanse houtbouw en rijksmonumenten
• De saamhorigheid van de mensen in het dorp
• Aandacht voor de ondernemers in het mooie lint dorp Westzaan
Doelpubliek
• Buurtbewoners Westzaan, inwoners Zaanstad, inwoners Wormerland, mensen buiten de regio
(denk hierbij aan Tuindorp Oostzaan, Amsterdam, Purmerend, Heemskerk, Uitgeest etc.)
Leeftijd
• Alle leeftijden
Geslacht
• Mannen en vrouwen
Locatie
• Vanaf ’t Reght Huys (Kerkbuurt) tot in de Zeilenmakersstraat
• Een winterse straatfestival in Westzaan Noord
Datum en tijd
• Zaterdag 14december vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur
USP
Eerste Westzaanse WinterFair, voor de Saamhorigheid van de mensen en promotie van het
prachtige lint dorp met Zaanse houtbouw, molens en monumentale gebouwen.

Algemene informatie

Teamspirit
De gehele organisatie is sinds dit jaar in handen van de Westzaanse Gemeenschap en haar
vrijwilligers. De mensen, de scholen en de ondernemers uit het dorp helpen een handje door
materialen en ruimte ter beschikking te stellen. De Westzaanse WinterFair heeft dus geen
winstoogmerk en gaan we met z’n allen er voor zorgen dat het wederom weer een succesvolle
Westzaanse WinterFair wordt.
Door samenwerking met Puur Zaans, de juiste inzet van vrijwilligers met diverse
achtergronden, de saamhorigheid van mensen in het dorp en de verbondenheid met Westzaan,
de ondernemers & deelnemers zorgt er voor dat de Westzaanse WinterFair zo bijzonder maakt.
Wat kan men verwachten tijdens de Winter Fair?
Twinkelende lichtjes, Kerstmarkt met een vleugje vintage en lifestyle, straat artiesten, singer
songwriters, ijspret, kinderactiviteiten, foodtrucks, gezellige bar’s, knapperende vuurkorfen,
intieme tuinconcerten, verhalen vertellers, workshops, levende kerststal, kunst, theater, muziek
en nog veel meer .
GRATIS ENTREE

Entertainment
Westzaanse WinterFair

De organisatie van de Westzaanse WinterFair
is altijd op zoek naar mensen met talent voor muziek, zang, dans of kunst.
schrijf je nu in en zorg dat je er bij bent!

Op onze WinterFair, bieden wij jou een open podium om al je kunsten te laten zien aan een groot
en gevarieerd publiek. Dus zanger(essen), singer-songwriters, dansers, kunstenaars, verhalen
vertellers of andere vormen van talent, zorg dat je er bij bent!
Het doel is het stimuleren van plaatselijk muziek, theater en dans talenten, wij bieden jou een
open podium!
De Winter Fair staat in het teken van Kerst, twinkelende lichtjes en saamhorigheid van de mensen
in ons prachtige lint dorp!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van de Westzaanse WinterFair.
Stuur ons een email; winterfair@westzaan.nl of bezoek de website: www.westzaan.nl

Inschrijfformulier entertainment
Westzaanse WinterFair
Zaterdag 14 december 2019

Voornaam:
Achternaam:
Email:
Telefoonnummer:
Website | Facebook:
Gewenste duur van jouw act:
Artiesten naam:
Soort act | stijl:
Naam act:
Aantal personen:
Opmerkingen | vragen:

Formulier opsturen naar: De Organisatie Westzaanse WinterFair o.v.v. Entertainment
Stuur een email naar: winterfair@westzaan.nl

Voor meer informatie en uitgebreide richtlijnen ga je naar de website van
De Westzaanse Gemeenschap; www.westzaan.nl
Of stuur een email naar de organisatie: winterfair@westzaan.nl

