BUITENKUNSTRANDMEER

Abbertweg 8 - 8251 RG DRONTEN

INFORMATIE WEEKENDS - 2 t/m 4 juli 2021
Het zijn rare tijden. Wat eerder geen probleem was, kan ineens anders zijn. Door de onzekerheid hoe lang er nog
maatregelen zullen gelden, is alles wat we plannen onder voorbehoud. Houd daarom de website in de gaten.

BEREIKBAARHEID
Het terrein heet De Wilgen en ligt in het Abbert-Revebos langs de Drontermeerdijk. Als je Abbertweg 8 of
Buitenkunst Randmeer intoetst bij Google Maps is de locatie goed te vinden.

OPENBAAR VERVOER
Als je met openbaar vervoer komt neem je een trein naar station ’t Harde. Er rijdt echter geen OV naar ons
terrein. Wil je door ons opgehaald worden bij het station (mogelijk vrijdag tussen 10:00 en 11:00 en tussen 16:00
en 19:30 uur)? Dan graag van tevoren contact met ons opnemen om een tijd af te spreken: 020-6381978 of
admi@buitenkunst.nl. Op zondag rijden onze busjes, indien nodig, tussen circa 18:00 en 19:00 uur weer terug
van Buitenkunst naar ’t Harde.

AANKOMST EN VERTREK
Bij aankomst: eerst melden en betalen bij de administratie graag. Vervolgens kun je een plek uitzoeken op het
kampeergedeelte van het terrein. Auto’s daarna graag op het parkeerterrein, het is niet mogelijk de auto bij de
tent te zetten. Het weekend eindigt op zondag eind van de middag. Het restaurant is nog geopend tot 19:30 uur.



THE SESSIONS

Op vrijdag ben je al vanaf 11:00 uur welkom, voor als je je spullen wil opbouwen of wil repeteren. Het
restaurant is vanaf de lunch geopend. ’s Avonds begint het programma om 20:00 uur met de eerste bijeenkomst
en daarna het eerste concert.

 TTL COMPACT
Op vrijdagmiddag ben je vanaf 15:00 uur welkom. Om 20:00 uur begint het programma met een
kennismaking. De workshop start op zaterdagochtend om 10:15 uur, en eindigt op zondag rond 17:30 uur. Voor
alle TTLers die ingeschreven staan voor een zomerweek, is dit weekend gratis. (Behalve het eten/drinken.) Voor
de andere deelnemers kost het weekend € 50,- (betalen ter plekke bij aankomst).

 KINDERPROGRAMMA’S
Jongeren, kinderen en kleuters hebben dit weekend een eigen programma en plek op ons terrein. In hun
werktenten liggen alle materialen die ze nodig hebben. Het programma bestaat voornamelijk uit workshops
theater en beeldende kunst. De workshops zijn op zaterdag en zondag.

RESTAURANT
In het restaurant van Buitenkunst Randmeer kun je terecht voor ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, dranken enz.
Voor als je eens een keer niet wil koken bij de tent, of om er het hele weekend te eten. Een maaltijd is er al vanaf
€9,50. Er zijn ook pizza's en snacks. Het restaurant is de hele dag open voor dranken e.d. van 8:30 tot ca. 01:00
uur.

ENKELE MEDEDELINGEN
- Er is alleen elektriciteit in de activiteitententen t.b.v. de programma's, dus niet op het kampeerterrein.
- Voor de programma's zijn alle benodigde faciliteiten en materialen aanwezig. Voor meegebrachte
muziekinstrumenten en apparatuur is, indien nodig, een veilige en droge opslag aanwezig.
- Er worden GEEN HUISDIEREN toegelaten!
- Onze projecten zijn er alleen voor ingeschreven deelnemers.
- Op het terrein kun je met pin betalen.
- De stichting Buitenkunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kwetsing door ongeval,
veroorzaakt aan goederen of personen, door welke oorzaak dan ook.
- Kijk voor vertrek op de website voor het op dat moment geldende protocol n.a.v. de COVID-19 maatregelen.
https://buitenkunst.nl/randmeer/protocol/
- Vragen? Bel tijdens kantooruren naar 020-6381978 of stuur een e-mail naar admi@buitenkunst.nl.
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