
3 T/M 6 AUG 2023

BUILT
ON 
CREA
TIVITY

INSCHRIJFFORMULIER
CREATIEVEN SOLAR WEEKEND



3 T/M 6 AUG 2023

Welkom, welkom! 
Voor je ligt hét inschrijfformulier voor een ieder die aan 
Solar Weekend Festival 2023 wilt meebouwen. 
Het festival vindt plaats op 3, 4, 5 en 6 augustus 2023. 
Maar ’n klein weekje van tevoren verzamelen de creatieven 
en andere bouwers zich aan de Maasplassen in Roermond 
om daar samen het festivalterrein telkens weer zo prachtig te maken. 

Solar Weekend kent in 2023 haar zeventiende(!) editie alweer en verwacht ook dit jaar weer rond
de 25.000 bezoekers. Naast een brede muziekprogrammering, zowel op het festivalterrein als op de 
camping, is Solar ook dé ontmoetingsplek voor Solartiesten en Solartistiekelingen.

En ‘t fijne is dus: 
Iedereen kan een plan indienen om deel te nemen, yeah! 

Solar biedt de mogelijkheid en ondersteuning jouw creativiteit aan een groter publiek te laten zien 
en je ideeën te delen met andere creatieven. 

Hoe werkt het? 

In de week voorafgaand aan het festival stroomt het festivalterrein vol met creatieven. Als jouw 
concept uitgekozen wordt, zit jij daar ook bij. Je bouwt, knutselt, verft, spuit, decoreert en creëert je 
eigen area/feestje. Ook op de festivaldagen blijf je actief en zoek je interactie met de bezoekers. 
Daarnaast heb je natuurlijk de mogelijkheid om volop van het festival te genieten. 

Solar biedt ruimte aan alle vormen van creativiteit; van theater tot graffiti, van dans tot 
bewustwordingsactiviteiten. Heb je ideeën? Schrijf je dan in! 

Solar Weekend werkt elk jaar met een thema. Dit jaar is het thema: “Zoo of Life”. (pag. 3) 
Mocht dit je eerste keer zijn, vrees niet, het wordt allemaal uitgelegd. En voor de ervaren matties: 
lees het ook goed door, want in 2023 zijn er weer wat veranderingen. 

Succes & tot Solar Weekend Festival 2023!! Wij hebben er nu al zin in! 

Dikke knuffel, 
Team Solar 



Thema Solar Weekend 2023:
Welkom in onze Zoo of life 
Uitleg thema; 

In deze Zoo of Life is de complete flora & fauna welkom. Van stille hertjes tot escalatie-vogels, hier 
kan je jezelf zijn en ontdekken. Dans, speel, ontdek en verwonder. Jij als creatief gaat onze bezoeker 
een bizarre wereld laten zien, waar de leeuwen naast de antilope leven en spelen. 
We willen je uitdagen om niet te veel in hokjes (of kooien) te denken. Deze dierentuin van Solar zien 
wij als een vrijgevochten park met een vrolijke beestenboel. 

Deze diertuin opent op 3 augustus eenmalig haar poorten, om alle beesten voor 4 dagen te laten 
stralen. Maak jij de prachtigste vlindertuin, of een paradijs voor reptielen. Maak jij de
onderwaterwereld tot leven, of hou je het bij een huisdieren feest? Gooi het op een andere
boeg en maak het bruggetje richting het old skool Apenkooien. 

Laat je inspireren in de breedste zin en overweldig ons met je mooiste creatie! Wij zijn heel benieuwd 
hoe jij jouw ‘Zoo of Life’ inricht! 

Let op: levende dieren zijn niet toegestaan.

Waarom een thema? 

Het thema helpt jou om je een richting te geven, maar ook creatief te worden. Laat je inspireren en 
je fantasie de vrije loop. Daarbij helpt het thema om een grote eenheid te creëren over het hele 
festival. 
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CO-CREATE, GO CREATE! 
Solar Weekend is hét podium voor creatief talent, zoveel is duidelijk.
Maar het is niet zo dat je met een hamer, wat hout en verf al onderdeel kunt zijn.
Hieronder vind je onze wensen en vragen op een rij. 

Onder welke categorie val je? 

We delen onze creatieven op in verschillende categorieën. Zo maken we duidelijk wat we 
verwachten, maar trekken we ook een duidelijke lijn qua regels en tegemoetkomingen. Daarbij kan 
het zomaar zijn dat je begint alls bouwer, doorgroeit naar hosting en over een tijdje gevraagd 
wordt als bouwer van een van de grote stages. 

A) Artiest/performance;
Je doet iets in de vorm van dans, theater, poëzie of een ander soort performance. Ben je een 
muzikant (geen dj)? Stuur dan ook muziek en beeld mee. 

B) Kunstenaar/Bouwer;
Jij en of je vrienden willen graag een week naar Solar, zijn handig en hebben een briljant idee om te 
maken? Schrijf je in! We helpen je met het ontwikkelen en voorbereiden hiervan en laten jou 
je kunstwerk tot leven komen. Heb je geen idee wat te doen, maar ben je wel handig? 
Solar kan genoeg hulp gebruiken, dus ook dan; schrijf je in! Laat ons wel weten of je bouwervaring 
hebt. 

Note; De bouwers van onze grote podia (Mainstage, House of House, Middendorp, Technotent, etc.) 
selecteren we zelf.  

C) Creatief;
Zelf een te gek idee voor een eigen kleine area? Een spelletje, een knutselhoek, een bingo of een 
verkoop standje, roept u maar, schrijft u maar! 

D) Hosting;
Organiseer jij al feestjes, of zie je Solar als je ultieme kans om een eigen area te bouwen en
programmeren? Stuur dan je concept in en wie weet bepaal jij wie van je vrienden mag draaien op 
jouw eigen gemaakte stage! 
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Waar moet je rekening mee houden? 

Denk goed na over je deelname. Het is niet zo dat je tijdens het festival volledig vrij bent en je kunt 
ook niet met 30 man komen om ieder uurtje door een ander te laten vullen. Maar iedereen die 
eerder meedeed, wilde eigenlijk ook niets liever dan mensen vermaken met ‘t door hunzelf gemaakte 
werk, dus dat zal het probleem niet zijn. In de bijlage vind je het inschrijfformulier, vul deze in of schrijf 
je eigen document met daarin onderstaande punten verwerkt, en stuur hem terug naar
info@solarweekend.com 

1. Houdt rekening met het thema: Life of Zoo
2. Schrijf een duidelijk concept; 
3. Maak een bijbehorende begroting van je kosten. Denk hierbij aan eventuele reiskosten,
    huur van materialen/vervoer; 
4. Voeg tekeningen/schetsen/moodboard toe. Als dat niet lukt, zorg dan dat je het 
   heel goed omschrijft. 
5. Wat zijn de afmetingen van je project? Hoeveel m2 denk jij nodig te hebben?
6. Heb je een overkapping nodig of kan het in de openlucht staan? 
7. Wat heb je aan techniek nodig? Wij werken met onze eigen (gecertificeerde
 techniek partijen, dus zullen je hierin kunnen assisteren)  
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De deal:
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TIPS (Dé manier om ons het meest 
enthousiast te maken) 

Onze voorkeur gaat uit naar: 
1. Projecten waarbij de bezoeker betrokken kan worden, waarbij interactie is. 
 Solar is namelijk spelen. Met elkaar; 
2. Projecten waarbij materialen hergebruikt worden; 
3. Kleurrijke projecten; 
4. Concepten met humor, kleur en hoge speelfactor; 
5. Projecten waarbij rekening is gehouden met het thema. Het hoeft er niet te dik 
 bovenop te liggen, maar een hint is al leuk
6. Projecten die eventueel ook zonder versterkte geluid uitgevoerd kunnen worden. 

Do’s! 
Wees creatief! Sky is the limit! Kom met een te gek idee en als je niet helemaal weet hoe je het uit 
moet voeren: er wandelen ook klussers rond op het terrein. Samenwerking rules! 

Ken je vrienden die handig zijn en het leuk vinden om een week te klussen? Laat het ons weten en 
neem ze mee! 

Het beste is om je project zo zelfstanding mogelijk te realiseren. Dus neem eigen gereedschappen 
mee, indien nodig. 

Don’ts! 
Het is verboden om waterkokers, tosti-ijzers, broodroosters, frietpannen en andere stroom vretende 
attributen mee te nemen in je area; ook op de crewcamping is dit verboden. 

Indien je gebruik maakt van een spuitbus of ander vervuilend materiaal, dien je altijd met een 
ondergrond te werken. Een eigen zeil meenemen is de beste optie. 

Tijdens het festival 
We verwachten dat je tijdens het festival je eveneens helemaal inzet voor jouw project. Zeker voor 
de projecten met een interactieve stand, performances, theater of andere soortgelijke activiteiten. 
Fris en fruitig aan de bak, want je bent met je area natuurlijk een belangrijk deel van het festival! En... 
uhm... hoe moeilijk het ook is: verdeel je energie een beetje, want zondag is er wéér een festivaldag!

Op beide dagen dien je uiterlijk 10.30 uur bij je area op het festival- of campingterrein te zijn. 


