Cuijk; juli 2020
Betreft: Cultuur aan de Maas.

Geachte Deelnemer/Gezelschap aan Cultuur aan de Maas,

Op zondag 29 augustus 2021 organiseert de stichting Cultureel Hart Cuijk in samenwerking
met de Gemeente Cuijk in 2021 de zeventiende editie van ‘Cultuur aan de Maas’, welk op 30
augustus 2020 door de landelijke Corona maatregelen voor festivals geen doorgang kon
vinden.
In de afgelopen jaren hebt u of jullie gezelschap deelgenomen aan het festival Cultuur aan de
Maas. De werkgroep die dit evenement voorbereid voor 2021 is weer volop bezig met de
invulling van het programma. Uiteraard wordt daarbij ook aan u gedacht.
Vorig jaar trok dit evenement, ondanks het zeer warme weer ruim 4000 bezoekers .
In het gebied bevinden zich heel wat culturele instellingen die zich dan presenteren en tevens is
er een kunst / boekenmarkt. Daarnaast worden optredens verzorgd door diverse groeperingen
vanuit verschillende culturele disciplines uit Cuijk en uit de regio Land van Cuijk.
Cultuur aan de Maas staat zoals gebruikelijk op de laatste zondag van augustus op de
agenda. In 2021 dus op zondag 29 augustus. Het programma vindt plaats van 13.00 – 17.00
uur en speelt zich af in het oude centrum en zo mogelijk ook op het Louis Jansenplein van Cuijk.
Wij zijn momenteel in onderhandeling met de Centrum Horeca voor het houden op deze zondag
van een “After Party” vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.
Omdat u eerder onze gewaardeerde gast was op één onze festivals, nodigen wij u graag weer
uit om deel te nemen op festival Cultuur aan de Maas 2021. We hopen dat uw agenda het
toelaat om tijdens die zondag van 29 augustus 2021 weer aanwezig te zijn.
We willen u vragen zo spoedig mogelijk te reageren op onze uitnodiging – uiterlijk voor 1 april
2021, zodat wij u een goede plek in het programma kunnen bieden.
We hopen op een positieve reactie van uw kant aan onderstaand adres.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Cultuur aan de Maas 2017
Martien Bardoel
(secretaris CHC)
Mob: 06-80125750

mail: info@cultureelhartcuijk.nl

