
Ophemert, 8 november 2019

We gaan door in 2020

Na de succesvolle 1e editie van Gardenista slaan wij in 2020 weer onze tenten
op bij Kasteel Ophemert van 20 t/m 24 mei. Noteer het alvast in uw agenda.

Website
Bij een nieuwe editie van Gardenista hoort een vernieuwd uiterlijk van
gardenista.nl. Het nieuwste bericht vind je nu op de homepage zodat je snel op
de hoogte bent. Regelmatig wordt de site aangevuld. Zodra deelnemende
standhouders, tuinontwerpers, het programma e.d. bekend zijn zetten wij het
op de site. Het is de moeite waard om regelmatig een kijkje te nemen op
gardenista.nl.

Een top-festival vraagt een top-team!
Werd de eerste editie van Gardenista bestierd door een team van 4 mensen
met assistentie van… Dit jaar hebben we de assistenten die er toe doen
gevraagd lid te worden van het Gardenista-team. Iedereen die een essentiële
taak vervult, moet dan ook lid zijn van dit top-team. We vergaderen wekelijks
een uurtje en komen eens in de maand samen om met elkaar de lijnen uit te
zetten voor Gardenista 2020. Het moet natuurlijk ook gewoonweg leuk zijn om
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samen een festival te maken! Wil je weten wie het zijn, kijk dan onder
wiezijnwij. Denk je dan daar wil ik bij horen, dat kan. Wij zoeken nog iemand
die ons secretarieel wil ondersteunen, een programmamaker en een
redacteur die toffe teksten kan schrijven voor pers, website en nieuwsbrieven.

Wedstrijden
Uniek in Nederland is Gardenista in ieder geval. Er is geen enkel evenement
dat alle disciplines van de groene sector een plekje biedt op één locatie. Die
locatie, Kasteel Ophemert, spreekt al voor zich. De inhoud maakt het feestje
compleet. De ambitie is dat Gardenista ieder jaar weer een beetje groeit tot een
bloeiend groen festival.
Een feest krijg je ook als je wedstrijden uitschrijft. Want dan zijn er winnaars!
De winnaars van de showtuinen en het bloemschikken van 2019 staan op de
site en de inschrijvingen voor 2020 zijn weer geopend. Ga voor meer informatie
naar bloemstylist of mail Wilma als je een showtuin wilt aanleggen. 

Ken je iemand die zomaar de winnaar kan zijn bij de bloemschikwedstrijd of die
de mooiste showtuin aanlegt in 2020? Tip hem of haar dan over de



mogelijkheid om mee te doen.

Ticket prijzen voor 2020 bekend
Heb je al besloten om ons festival in 2020 te bezoeken dan hebben we goed
nieuws. Sinds  deze week staan de toegangsprijzen online en kun je eerdaags
tot en met 31 december 2019 online tegen een aantrekkelijke prijs
toegangskaarten kopen.

Ben er bij als vrijwilliger van Gardenista 2020.
Het festival draait helemaal op vrijwilligers. In 2019 hebben bijna 130 mensen
meegeholpen om er een groot succes van te maken. In de aanloop naar het
festival werken we een aantal zaterdagen op het landgoed. Het echte
opbouwwerk begint in de week voorafgaand aan het festival. Dan zetten we de
tenten op, richten we de horeca in en wordt het hele terrein omgetoverd tot een
feestelijk en fleurig festivalterrein.

Ook tijdens het festival zijn vele handen nodig om het iedereen naar de zin te
maken. En na al dit spektakel zorgen we ervoor dat het terrein er in een paar
dagen weer netjes uitziet. Heb je zin om te komen helpen? De informatie voor
vrijwilligers vind je onder de kop ‘help je mee?’

Team Gardenista 2020

Aanmelden


