DE ARTIEST











Heeft een link met Lelystad: is er geboren, heeft er gewoond of gewerkt, één van de bandleden woont er, enz.
Vult het inschrijfformulier op de website zo volledig mogelijk in
Geeft aan of hij in de middag en/of de avond beschikbaar is voor optreden
Laat via de website horen of zien wat hij te bieden heeft (link naar eigen website, Youtube, Facebook, Soundcloud,
meesturen van foto’s zodat deze op de website geplaatst kunnen worden, enz.)
Geeft aan of hij een optreden van 30 minuten kan garanderen
Reageert binnen één week op een boekingsaanvraag naar de gastheer/-vrouw. In elk geval geeft hij het resultaat daarvan
door aan de organisatie via huiskamerfestival@lelykracht.nl
Houdt zich aan de afspraken met de gastheer/gastvrouw
De artiest levert een actieve bijdrage in de werving van publiek door eigen buren, vrienden en familie uit te nodigen
De artiest vraagt geen vergoeding voor het optreden of de expositie

DE HUISKAMER










De gastheer/-vrouw stelt zijn/haar ruimte gratis ter beschikking aan artiest en publiek
Is een locatie in Lelystad
Biedt voldoende ruimte aan de geboekte artiest en aan het publiek (minimaal 15)
De gastheer/-vrouw bepaalt zelf wanneer die ruimte vol is en geeft dat aan bij het publiek
De gastheer/-vrouw meldt zijn/haar gegevens aan de organisatie t.b.v. het programma (artiest, adres, hoeveel publiek)
De gastheer/-vrouw licht de buren in over de activiteit en nodigt ze zo veel mogelijk uit
De gastheer/-vrouw werft zelf actief publiek voor zijn/haar optredens
De gastheer/-vrouw stelt zich tijdens de activiteit gastvrij op en zorgt voor catering
Is zichtbaar als locatie van het festival doordat het makelaarsbord en de slingers duidelijk zichtbaar opgehangen zijn

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID





Lelykracht faciliteert het project en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig ongemak bij de uitvoering
Gastheer/-vrouw en artiest dragen actief bij aan de promotie van de eigen activiteit, onder andere door het inzetten
van de door de organisatie aangeleverde promotiematerialen
Gastheer/-vrouw en artiest geven toestemming aan Lelykracht om hun gegevens te publiceren ten behoeve van
promotie van het evenement
Gastheer/-vrouw en artiest houden zich aan de tijdstippen van de 3 rondes:



Het optreden of de expositie vindt alleen in of rondom het huis/de locatie plaats



o

14.00-14.30 / 15.15-15.45 / 16.30-17.00 uur

HET PUBLIEK





Het publiek kan op de website zien wat het programma is, het publiek komt spontaan langs bij een locatie
Het Huiskamerfestival is gratis te bezoeken
Het publiek luistert goed naar de instructie van de gastheer/-vrouw en stelt zich respectvol op

