BEELDIG LOMMEL 2018
INTERNATIONAAL LEVENDE BEELDENFESTIVAL

 Het grootste evenement van Lommel!
 Het best georganiseerde levende beeldenfestival
van de wereld!
 Ca. 30.000 bezoekers per festivaldag!
 11de editie!

PRESENTATIE
Beeldig Lommel is een uniek tweedaags internationaal festival van levende beelden, aangevuld met
straattheater, muziek en randanimatie. Dit gratis festival in het stadscentrum van Lommel bereikt om
en bij de 30.000 bezoekers per festivaldag.
De 11de editie vindt plaats op 16 en 17 juni 2018 in het stadscentrum van Lommel, telkens van 14.00
tot 18.00 uur. De organisatie is in handen van de Stad Lommel, vertegenwoordigd door
Cultuurcentrum De Adelberg, Toerisme Lommel en de Dienst Evenementen.
Dankzij dit festival wordt Lommel een weekend lang het meest beeldige stadje van België!
TRADITIE
Tijdens de elfde editie van dit Internationaal Levende Beeldenfestival staat de diversiteit van levende
beelden centraal: klassieke ‘stilstaande’ beelden van een hoog niveau wisselen af met interactieve
beeldengroepen en kleurrijke beeldenduo’s. Tal van kinderen maken het Burgemeesterspark werkelijk
uitzonderlijk dit jaar.
Flanerend door de stad ontmoet je grappige straatacts, kan je plaatsnemen in een wel heel
bijzondere pizzeria, tref je bewoners van Jurassic Park aan en trakteren Lommelse muzikanten op
streepjes muziek. Als je een kijkdoos tegenkomt op het parcours, word je zelf deel van een creatie!
Hiermee heeft het festival een stevige traditie uitgebouwd binnen het internationaal discours van de
levende beelden. Steeds is consequent ingezet op de artistieke profilering van het festival, waarbij
levende beelden centraal staan die tot de beste van de wereld behoren.
ARTIESTEN
In totaal verwelkomen we 83 artiesten en 13 artiestenbegeleiders uit België, Nederland, Portugal,
Oekraïne, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Polen, Argentinië en Bulgarije. Dit
wordt aangevuld met meer dan 25 Lommelse muzikanten. Samen presenteren ze 50 verschillende
acts op het festival. En dit is zonder de vele kinderacts gerekend!
KINDERWERKING

De organisatie zet al jaren in op talentontwikkeling en stimuleert de artistieke ontplooiing van kinderen.
Zo zijn voorafgaande aan het festival kinderworkshops georganiseerd, waarbij kinderen worden
opgeleid tot levend standbeeld en zelf kunnen deelnemen aan het festival. Voor 2018 liepen trajecten
met kinderen van de Kunstacademie Noord-Limburg en met kinderen uit kansengroepen. In
samenwerking met instellingen uit Lommel worden kinderen uit kansarme gezinnen begeleid tot
deelname. Daarnaast is er plaats voor de kinderen uit Lommel, die reeds een heel parcours als levend
beeld hebben afgelegd. Tevens is de crème de la crème van Nederlandse kinderbeelden te gast op
het festival. Het Burgemeesterspark van Lommel fungeert tijdens de festivaldagen dan ook als beeldig
kinderpark, ingekleurd door bijna 30 kinderen! De uitbouw van dit park wordt mogelijk gemaakt dankzij
een financiële ondersteuning van Kiwanis Quercus Lommel.

TOEGANKELIJKHEID – GEEN DREMPELS
De organisatie van Beeldig Lommel garandeert de toegankelijkheid van het festival voor mensen met
een beperking. Dit is een groot aandachtspunt vanuit de organisatie.
Parking Mudakkers, vlak aan het festivalparcours, is uitsluitend gereserveerd voor personen met een
beperking.
In samenwerking met STAP Lommel (stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap) wordt er
een begeleide festivalrondgang voorzien voor minder mobiele mensen. Heel bijzonder én uniek zijn
de 2 audiotochten met gids voor blinden en slechtzienden. Ervaren gids van dienst is Nicole Lafosse.
Beide rondgangen starten met een voelmoment. Deelnemers worden ontvangen in CC De Adelberg.
Vervoer van en naar station of bushalte is mogelijk. Begeleiding is voorzien.
PROMOTIE
Hoewel Beeldig Lommel populair is bij bezoekers van heinde en ver en de kwaliteit, uitstraling en
reputatie van het festival voor de beste promotie zorgen, zit er een flinke communicatiestrategie achter
het festival.
Voorafgaand aan het festival worden ca. 35.000 flyers en 3.500 affiches verspreid in Belgische
Limburg en Antwerpen en in de grensgemeenten van Lommel in Nederland. Het straatbeeld van
Lommel wordt bovendien ingekleurd met prachtige meshdoeken als teaser voor het festival.
Website: www.beeldiglommel.be
Mediadeals:
Advertenties in Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen.
Redactioneel werk in PUUR Magazine, SJIEK Magazine, SJIEK Native, Nina Regionaal.
Radiospot op Radio 2 Limburg.
TV spots op TV Limburg en ATV.
Promospotje gedurende 4 weken in alle filmzalen van UGC Cinema’s Lommel.
KINDERTEKENING
Kinderen kunnen vooraf op de website van Beeldig Lommel een tekening downloaden om in te
kleuren. Tijdens het festival gaan ze hiermee op zoek naar Eénhoorn Dennis, die met zijn geliefde
prinses naar het festival is gekomen. Dennis geeft alle kinderen die hun tekening afgeven, een fijne
attentie.
PRAKTISCH
PARKING & SHUTTLE: Tussen 13.00 en 21.00 uur rijden shuttlebussen van de evenementenparking
naar het festivalparcours. De parking is voorzien aan het Kristalpark. Volg de bewegwijzering aan de
N71. De shuttle zet je af aan een halte in de Don Boscostraat, meteen aan het festivalparcours.
TREIN & SHUTTLE: Op beide festivaldagen rijdt het toeristische treintje tussen Station Lommel en het
festival. Vertrekuren station: 12.20 – 13.20 – 14.20 uur. Vertrekuren halte Don Boscostraat: 17.00 –
18.00 – 19.00 uur. Max. capaciteit per rit: 45 personen.
FIETSEN: Fietsen zijn niet toegelaten op het festivalparcours. Dit is erg onpraktisch, zowel voor jezelf
als de medebezoekers. Er zijn 4 ruime fietsenparkings voorzien aan het festivalparcours.
PROGRAMMAFLYER: Een handige programmaflyer met overzicht van alle acts is gratis mee te
nemen aan de verschillende invalswegen van het festivalparcours, op de evenementenparking, bij CC
De Adelberg en Toerisme Lommel.

AANGENAME WANDELROUTE: Voor de veiligheid en het comfort van alle bezoekers is een vaste
wandelroute voorzien in één richting langsheen alle acts. Volg het aangeduide festivalparcours, dat je
via de verschillende invalswegen bereikt.
HORECA & HANDELAARS: Het is gezellig vertoeven bij de vele horecazaken en hun terrassen in het
centrum van Lommel. Sommige horecazaken verrassen je zelfs met een beeldig menu. Verschillende
winkels zijn tevens op zondag geopend.
TEUTENMARKT: Op zondag zorgt een gezellige teutenmarkt voor een warme zondag met tal van
antiek- en brocanteriestandjes.

Dompel je onder in de magische wereld van
de levende beelden en beleef samen met ons
een beeldig weekend in onze stad!

CONTACTGEGEVENS
Cindy Daems
Coördinator Beeldig Lommel
Adelbergpark 1
3920 Lommel (B)
E-mail: cindy.daems@ccdeadelberg.be
Tel: 0032 (0)11 55 35 11
Nieuw telefoonnummer vanaf 01.06.2018: 0032 (11) 399.699
GSM: 0032 (0)478 50 96 16

