
Wil je ook optreden met je 

muziekgezelschap tijdens Floriade 

Expo 2022? Wij informeren je graag 

over de mogelijkheden.

Diverse mogelijkheden 
voor muziekgezelschappen

Waar en wanneer 
kun je optreden?

Van 14 april t/m 9 oktober 2022 is de Expo geopend. 

Gedurende deze periode kun je je inschrijven voor 

een Picknickconcert optreden van de dag. Tussen 

12.30u en 14.00u (met starttijd 12.30u) is er een 

mogelijkheid om op een prachtige podiumlocatie je 

eigen repertoire te spelen. Het podium bevindt zich 

te midden van internationale landenpaviljoens en is 

omringd door gezellige foodtrucks. 

Geïnteresseerd? 

Stem dan samen met de programmeur, je 

contactpersoon vanuit Floriade, een datum af.

179 dagen 
Floriade Expo 2022

179 dagen 
Muziekgezelschappen

179 
Picknickconcerten
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Welke 
voorzieningen 
zijn er?

Podium
Je optreden vindt plaats op een modulair podium dat 

aangepast wordt aan de grootte van je gezelschap. 

• Het maximale formaat van het podium is 12 x 10 

meter

• Het podium is maximaal 50cm hoog

• Er is een overkapping over het podiumoppervlak

• Er zijn voldoende stoelen aanwezig

• Er is een opslagruimte bij het podium aanwezig 

voor instrumentenkoffers

• Er is een vaste piano en drumstel aanwezig

Kleedkamer 
Floriade voorziet in één grote kleedkamer voor 

het gezelschap. Bij de kleedkamer zijn toiletten en 

douchegelegenheid aanwezig. 

Parkeren
Je kunt gratis parkeren. Dit geldt ook voor een 

eventuele touringcar.

Lunch & drankjes 
Voor de dag van je optreden ontvang je een basis 

lunchpakket van Floriade. Koffie, thee en water kun 

je gratis afhalen op een vaste plek in de buurt van de 

kleedkamer.

Welke vergoeding 
ontvangt je 
gezelschap voor 
het optreden?
 

Floriade hanteert een basisvergoedingsschema. 

Deze vergoeding is bedoeld voor het dekken 

van de reiskosten die gemaakt worden en om de 

kosten van een dagje uit naar Floriade zo beperkt 

mogelijk te houden. De hoogte van de vergoeding 

is afhankelijk van de grootte van het gezelschap en 

de afstand die het gezelschap aflegt naar Floriade. 

Een passende vergoeding voor jouw gezelschap 

bespreek je met de programmeur van Floriade.
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Overeenkomst

Zodra we met elkaar overeen zijn gekomen dat 

jouw muziekgezelschap gaat optreden tijdens de 

Expo, dan ontvang je van de programmeur  

de overeenkomst. 

De overeenkomst wordt aangegaan met Floriade 

Expo 2022. In de overeenkomst staan onder 

andere de volgende punten vermeld:

• Datum, tijdstip en locatie van optreden

• Aantal personen dat optreedt

• Afgesproken vergoeding en de manier waarop 

de vergoeding gefactureerd kan worden

• De basisvoorzieningen waarvan gebruik 

gemaakt kan worden

Na het ondertekenen van de overeenkomst 

rekenen we op je/ jullie komst!

Voor wie geldt 
gratis entree?

Alle personen die optreden inclusief dirigent 

en maximaal 3 begeleiders ontvangen een 

toegangskaart voor de dag van het optreden. 

Met de toegangskaart kun je gedurende de 

dag het hele park bezoeken en heb je recht 

op een enkele rit in de 850 meter lange 

kabelbaan. Alleen bovenstaande personen 

ontvangen een gratis parkeeraccreditatie. In 

overleg kunnen, indien noodzakelijk, meer 

begeleiders worden geaccrediteerd. 

Indien familie of vrienden graag komen kijken, 

hartstikke leuk! Zij kunnen via de floriade.

com een regulier toegangskaartje kopen voor 

Floriade Expo 2022.

Productionele 
afstemming voor 
het optreden

Uiterlijk 6 weken voorafgaand aan je optreden 

sturen we je een productieformulier toe. Daarop 

vul je onder andere de volgende zaken in:

• Namen en benodigde gegevens van alle 

personen die optreden inclusief dirigent en 

maximaal 3 begeleiders

• Aantal benodigde parkeeraccreditaties

• Wensen ten aanzien van geluidsversterking

• Instrumententransport over Floriade-park

• Gewenst personenvervoer over Floriade-

park voor personen die mindervalide zijn

• Eventuele dieetwensen ten behoeve van de 

lunchpakketjes

Let op 

Familie en vrienden:

• parkeren op een andere parkeerplaats 

• gaan via een andere entree naar binnen en

• hebben helaas geen toegang tot de 

kleedkamervoorziening
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