Persbericht
25 jaar straatkunsten: TREZART - 14 & 15/09/2013
Op 14 en 15 september zal Trezart - het internationaal straatkunstenfestival - voor de 25e
keer plaatsvinden. En het wordt opnieuw een weekend vol verrassingen, kunst en cultuur
in de Molse natuur!
25 jaar staat het er al: Trezart, het Kempense straatkunstenfestival. En dat het meer dan ooit de
moeite waard is, zal deze editie nog maar eens blijken! Het Zilvermeer in Mol wordt omgetoverd tot
een paradijs van verwondering, acrobatentoeren en hoogstaande cultuur. De diversiteit in het
programma, dat zowel de sfeerzoekers als de echte cultuurliefhebbers aanspreekt, maakt het festival
uniek in zijn soort. Een vertrouwd recept dat werd uitgetest én goedgekeurd door publiek en
artiesten.
Ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag heeft de organisatie heel wat in petto. Zo wordt
Podium 25 geïntroduceerd. Voorzitter Geert Mangelschots verduidelijkt: “De bedoeling is om op dit
podium onze bezoekers centraal te stellen en ze te bedanken voor al die fijne jaren. Het wordt een
zomers terras met DJ, live-muziek en uiteraard de nodige portie straattheater en circus.” Aan de
bezoeker om er plaats te nemen en te genieten van gecontroleerde chaos, een zomerse sfeer en
relaxte gezelligheid. Maar daar laat Geert Mangelschots het niet bij: “Dit jaar komen er eveneens een
aantal oude bekenden terug. We nodigen enkele artiesten en gezelschappen opnieuw uit die ons in
de vorige jaren verrast hebben en zo hun stempel hebben gedrukt op het festival. Maar hoe het er
juist zal uitzien en wie dat dan wel mag zijn houden we voorlopig nog geheim! “
Voordeel voor de vroege vogels
Deze week is ook de ticketverkoop van start gegaan voor Trezart 2013. De aftrap werd gegeven met
een mooi cadeau voor de snelle beslissers! Koop je je tickets online via Sherpa.be? Dan krijg je tot 31
mei een mooie vroegboekkorting!

Helpende handen
En zij die op een andere manier willen kennismaken met Trezart, worden uitgenodigd aan de
achterzijde van het festival. Daar kunnen we elk jaar opnieuw weer heel wat helpende handen
gebruiken om alles vlekkeloos te doen verlopen. En er is van alles te doen: bandjescontrole,
podiumbewaking, drankcatering, opbouw en afbraak van tenten en tribunes… noem maar op! Wil je
komen helpen met je vereniging of heb je wel zin om op je eentje of met vrienden te komen? Kijk
dan op www.trezart.be voor meer informatie.
Praktische info
Wat? TREZART
Waar? Op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Mol, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
Wanneer? Zaterdag 14 en zondag 15 september 2013
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