Cuijk; juli 2020
Betreft: Cultuur aan de Maas,

Geachte dames en heren,
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, ’. Het
geplande festival voor de zondag op 30 augustus 2020 kon door de landelijke Corona
maatregel voor festivals, zeer tot onze spijt, helaas niet plaats vinden
Voorgaande jaren trok dit evenement, ondanks het soms warme weer, ruim 4000 bezoekers!
Ook in 2021 nemen weer diverse groeperingen uit Cuijk en omgeving deel. De activiteiten
zullen wederom plaats vinden in het oude centrum, zoals op de Grotestraat, de Maasstraat,
het Kerkplein en de aanliggende straten zoals de Kerkstraat en het Tuigleerstraatje, Korte
Molenstraat en het Louis Jansenplein.
De Culturele dag begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Het eerste concept programma van de Culturele Dag Cuijk 2020 ziet er in grote lijnen als volgt
uit:
• Presentatie door de diverse Instellingen en groeperingen uit de gemeente Cuijk en de
regio Land van Cuijk.
•

Kunst- en Boekenmarkt rond het Kerkplein, uitwaaiend naar de diverse winkelstraten.

•

Diverse podium activiteiten waaronder theater, muziek, zang en artistieke workshops.

•

Wij zijn momenteel in onderhandeling met de Centrum Horeca voor een “After Party”
vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.

Om de dag aantrekkelijk te houden voor de standhouders is besloten tot limitering van het aantal
kramen. (Boekenmarkt maximaal 20, Kunstmarkt maximaal 40, Biologische markt maximaal 10)
De kosten voor huur van een kraam bedragen € 30,00 incl. BTW, en € 5,00 voor het achterzeil.
U kunt zich voor onze Kunst- of Boekenmarkt inschrijven via het bijgesloten inschrijfformulier
Als Cultureel Hart Cuijk wensen wij jullie de komende tijd alvast fijne dagen toe.
In afwachting van uw deelname,
met vriendelijke groeten,
Martien Bardoel (secr. Cultuur aan de Maas,)

mail: info@cultureelhartcuijk.nl

