Laatste kans om in te schrijven voor de
catwalktruck of een foodstand tijdens het Warm
Welkom Weekend!

Het Warm Welkom Weekend (16 tot 18 maart) werd de voorbije jaren een
vertrouwd concept: handelaars stellen hun nieuwe collectie voor en leggen de
klanten extra in de watten.

Tijdens de laatste editie van dit event in oktober 2017 voerde Mechelen
MeeMaken vzw een grondige vernieuwing door: de losse modeshows die
verschillende handelaars vroeger voor hun eigen deur organiseerden, werden
vervangen door een rijdende catwalk.

Met zo'n 30 deelnemende handelaars, was dit eerste experiment meer dan
geslaagd. We willen dit tijdens het Warm Welkom Weekend in maart, op
zondag 18 maart tussen 14u en 17u dan ook graag herhalen in een
verbeterde versie.

Concept en parcours
We leggen kort het concept nog even uit: een truck met legger zal rijkelijk
versierd en aangekleed worden in lentethema (denk: kleurrijke bloemen). De
legger wordt ingericht als catwalk. De truck rijdt een parcours doorheen de stad
met verschillende stopplaatsen. Op deze stopplaatsen showen deelnemende
handelaars hun collecties. Vervolgens rijdt de truck verder. Het geheel wordt
aan elkaar gepraat door een presentator die uitleg geeft bij de deelnemende
handelaars en hun collecties.

De truck doet volgende stopplaatsen aan: begin Onze-Lieve-Vrouwestraat
(Korenmarkt) - einde Onze-Lieve-Vrouwestraat (Vijfhoek) - Bruul - Grote Markt
(Schoenmarkt) en IJzerenleen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan er
mogelijk nog een extra stop ingelast worden (wel binnen dit parcours).

In tegenstelling tot de vorige editie zal de truck het parcours slechts éénmaal
in plaats van twee keer afleggen zodanig dat elke show wat langer duurt. (20
min. per stopplaats)

Inschrijven voor 16/02
We willen benadrukken dat iedereen welkom is om deel te nemen:
kledingwinkels, schoenen, brillenwinkels ... Wil je als horecazaak een

demonstratie showcooking geven? Als kapper instaan voor de looks van de
modellen? Ligt je zaak niet aan een van de stopplaatsen, dan sluit je aan je bij
de dichtstbijzijnde halte.

Wil jij graag je collectie of kunsten showen op onze catwalktruck? Stuur dan
razendsnel een mail naar mechelenmeemaken@mechelen.be. We sluiten de
inschrijvingen af op vrijdag 16 februari. Wacht dus zeker niet te lang om je
in te schrijven. Het aantal plaatsen is immers beperkt tot een 5 of 6-tal
deelnemers per stopplaats.

Mechelen MeeMaken vzw staat in voor de logistieke organisatie (catwalk,
deejay ...) en communicatie. Als deelnemende handelaar voorzie je wel zelf je
modellen (eventueel in samenwerking met naburige collega's).

Eet- en drankkraampjes
Om ervoor te zorgen dat elk van de vijf stopplaatsen ook blijft bruisen wanneer
de truck gepasseerd is, maken we van elke stopplaats ook een gezellige
foodcorner. Wil je hier als horecazaak graag aan meewerken, geef ons dan ook
voor 16/02 een seintje via mechelenmeemaken@mechelen.be.

Nadien contacteren we externe foodpartners om deze pleinen in te vullen.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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