
Informatie en voorwaarden locaties Uitgesteld geluk

- Uitgesteld geluk is een project van Leeuwarden UNESCO City of Literature. Elke dag

tijdens de 100 dagen van cultureel programma Arcadia, 7 mei-14 aug. 2022, wordt er op een

andere locatie een verhaal verteld.

- Op weekdagen wordt verteld om 19:30 uur, in de weekenden om 15:30 uur.

- Je geeft op het aanmeldformulier aan op welke dagen je tuin niet beschikbaar is. Daarna

plant Leeuwarden City of Literature een datum. Omdat het om 100 vertellingen in 100 dagen

gaat, is het niet mogelijk na het plannen de datum te wijzigen. Ook onderling ruilen is niet

mogelijk.

- Er zijn geen kosten verbonden aan een Uitgesteld geluk-vertelling in je tuin.

- Tijdens de vertellingen gelden de op dat moment geldende corona-regels van het RIVM.

- We vragen je om publiciteit te maken en gasten uit te nodigen voor de vertelling in jouw

tuin.

- Je kunt op je locatie horeca/verkoop aanbieden aan de bezoekers en daar iets aan

verdienen. De opbrengst daarvan hoeft natuurlijk niet aan ons afgedragen te worden.

- De verhalen zijn na de vertelling ook te beluisteren en terug te lezen op de website.

- Tijdens de vertellingen worden mogelijk foto’s of filmpjes gemaakt.

Waar moet mijn tuin aan voldoen?

- De tuin is gratis toegankelijk en je vraagt geen entree voor de vertelling. De vertelling kan

wel onderdeel zijn van een evenement of festival waar publiek een kaartje voor heeft gekocht.

- De tuin is goed bereikbaar en het is er veilig

- Er is ruimte voor minimaal 15 zitplaatsen

- De tuin ligt in Friesland

Leeuwarden UNESCO City of Literature zorgt voor:

- Het verhaal en de verteller

- Indien je dat wilt: een gastheer/gastvrouw namens Leeuwarden City of Literature

- Aandacht en publiek voor je locatie/evenement

- Basispubliciteit via Friesland.nl, Uitservice.nl, Arcadia.frl, Leeuwardencityofliterature.nl en

de projectwebsite van Uitgesteld geluk.

- Een QR-code die achterblijft op locatie, zodat het verhaal ook na de vertelling nog

beluisterd kan worden op de locatie.



Leeuwarden UNESCO City of Literature zorgt niet voor:

- Techniek/versterking. Dit is niet nodig, de voordrachten zijn kleinschalig en de vertellers

hebben een goede stem.

- Vergunning. Dit is (meestal) niet nodig. Je kunt de vertelling evt. melden bij je gemeente.

- Overkapping bij slecht weer. Bij slecht weer kan je evt. de vertelling binnen houden.

- Stoelen/(sta)tafels. Je kunt je publiek ook vragen zelf een (tuin)stoel of kleedje mee te

nemen.

- Horeca. Je mag natuurlijk wel zelf iets te drinken en/of te eten (te koop) aanbieden.

- Een EHBO’er/BHV’er. Als je dit wel fijn vindt, ben je natuurlijk vrij om hier zelf voor te

zorgen.

- Vergoeding voor de locatie en/of eventuele onkosten

- Lokale publiciteit per locatie, we bieden alleen overkoepelende algemene publiciteit

- Kaartverkoop/reservering/aanmelding. Dit is niet nodig, de vertellingen zijn gratis

toegankelijk en publiek hoeft niet te reserveren. Eigenaren bepalen vooraf de capaciteit van

de tuin. Vol = vol.

- Verplaatsing datum voordracht bij slecht weer of overmacht.

- Verzekering/aansprakelijkheid. Deelname als locatie en/of publiek is op eigen risico.

Lees hier meer over het project Uitgesteld geluk van Leeuwarden UNESCO City of Literature

Lees hier meer over cultureel programma Arcadia van de organisatie van LF2018

Heb je na het lezen van deze informatie en voorwaarden nog vragen?

Mail dan gerust naar info@leeuwardencityofliterature.nl.

Wil je je tuin aanmelden? Wat fijn!

Dat kan tot en met 20 februari 2022 hier (we gebruiken voor het verzamelen van de

aanmeldingen het online programma Jotform).

https://www.leeuwardencityofliterature.nl/projecten/uitgesteldgeluk
https://arcadia.frl/over/dit-is-arcadia/
https://form.jotform.com/220242419984054

