Festival Voor niets gaat de zon op
-Persbericht 16 juni 2015

Het festival voor iedereen die aan het eind van zijn geld een stuk maand overhoudt.

Leven met weinig geld is een uitdaging; een uitdaging die steeds meer mensen in onze stad
moeten aangaan. Daarin staan we niet alleen. Er is een rijkdom aan kennis en ervaring
aanwezig die we graag willen delen.
Dit festival is bedoeld voor mensen die met weinig financiële middelen moeten zien rond te komen.
Dat is lastig in een maatschappij waarin vrijwel alles geld kost en we constant bloot gesteld worden aan
verleidingen.
Hoe maak je goede keuzes?
Hoe kun je je budget beheren?
Wat kan ik allemaal wél doen met een krap budget?
Welke organisaties en projecten kunnen mij hierbij helpen?
En hoe gaan anderen hier mee om?
Vaak is er veel meer mogelijk dan je zelf denkt…
Voor niets gaat de zon op is een gratis toegankelijk festival dat zowel bezoekers als organisaties,
uitnodigt om mee te denken én mee te doen.

Programma:





Informatiemarkt
Inbreng- en weggeefmarkt
Kledingruilbeurs
Ideeën Café met ronde tafel gesprekken










Informatieve en interactieve workshops:
Recycleworkshops; Budget koken; Creatief Budgetteren;
Theaterworkshop; Jongleren
Het labyrint van financiële regelingen
Openluchtvoorstelling Pippi Langkous van Circus Santelli
Schmink en knutselhoek
Speelplein met spelcontainer
Verhalenverteller
Recyclemarkt

Datum en Locatie:
Woensdag 1 juli op de Grote Markt in Groningen
Van 11:00 tot 17:00 uur

Want Nederland is rijk genoeg om schaarste de baas te kunnen worden!

Meer informatie en de programmering is te vinden op:
www.voornietsgaatdezonop.net
www.facebook.com/voornietsgaatdezonop

Voor niets gaat de zon op wordt georganiseerd door Sam Events 4 U.
Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Groningen
en de Provincie Groningen.
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Dit festival is de eerste uit een serie van drie.
Contactgegevens:
Anna van Ham en Masha Jaarsma
06-31995084
festival.voornietsgaatdezonop@gmail.com

