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Stichting NAF is de koepelorganisatie voor partner-acrobatiek in
Nederland. De stichting ondersteunt het organiseren van
acrobatiekfestivals en andere acrobatische initiatieven en is
aanspreekpunt voor acrobatiekonderwijs en -ontwikkeling.

Acrobatiekfestival 2013
Na onze noodoproep zijn er mensen uit alle
hoeken van de lage landen opgestaan om de
organisatie van het festival op zich te nemen.
Het organisatieteam is nu in volle gang.
Het 27e Nederlandse acrobatiekfestival wordt
ook dit jaar op de vertrouwde locatie in
Bemmel gehouden tijdens het Pinksterweekend van 17-20 mei. Er wachten ons meer dan
100 workshops (waaronder een aantal speciale
van de artiesten!), een open podium, een
grote show en een paar leuke verrassingen.
De website van het festival is in de lucht:
akrobatiek.nl
Vrijwilligerstaken
Elk jaar zijn er grote en kleine klussen die
tijdens het festival moeten gebeuren. Wij willen de prijs laag houden en rekenen daarom
op een bijdrage in natura van alle deelnemers.
Bij de inschrijvingsbalie zal iedereen een/twee
taken toebedeeld krijgen. Vergeet ze niet!
Er is ook een mogelijkheid om je op te geven
voor een grote festivaltaak. Dan moet je
vrijdag en maandag overdag beschikbaar zijn
en word je ingezet voor op-en afbouwklussen.
Je krijgt dan reductie op de festivalprijs. Je
kunt je hiervoor opgeven bij je inschrijving
voor het festival.
Jam op festival
Speel je een muziekinstrument en is die
makkelijk transportabel? Neem ‘m dan mee
naar het festival. Het lijkt ons leuk om na het
open podium een jamsessie te houden met
muzikale acrobaten.
Longes
Stichting NAF heeft afgelopen jaar 10 longes
aangeschaft voor acrobatisch gebruik. Ze zijn
uitgeleend aan jeugdcircussen en trainingsgroepen; tijdens het festival staan ze ter beschikking van workshops en deelnemers.

Website NAF
Kijk af en toe op onze site: stichtingnaf.nl!
De agenda staat bol van leuke circusvoorstellingen en acrobatiekweekends in
binnen– en buitenland. Je kunt er terecht
voor onderwijs en docenten in NL, maar ook
voor diverse richtlijnen en een prikbord.
Ook in het Engels.
Mailgroep
NAF werkt aan een zo compleet mogelijke
maillijst om alle acrobaten op de hoogte te
houden van acrobatisch nieuws. Na aanmelding kun je ook alle anderen van de maillijst
bereiken met tips, vragen en oproepen.
Schrijf je in op deze maillijst via de website
van Stichting NAF: stichtingnaf.nl; dat maakt
de communicatie veel gemakkelijker!
Ondersteuning initiatieven
NAF ondersteunt initiatieven op het gebied
van acrobatiek, zowel financieel als facilitair.
Droom je van een bijzondere workshop? Wil
je een speciale gastdocent uitnodigen? Heb
je behoefte aan verdieping in een bepaalde
techniek? Mail je plan naar ons. Het moet
wel over acrobatiek gaan en open zijn voor
heel acrobatiekend NL. NAF kan helpen,
doorverwijzen en/of financieel bijdragen.
Projecten
Heb je ideeën voor projecten die NAF zou
kunnen opzetten of ondersteunen? Wat denk
je dat NAF nog meer voor acrobatiekend NL
kan betekenen? Wij horen het graag!
Acrobatiekfestival toekomst
Overweeg je het festival volgend jaar te
(helpen) organiseren? Je hulp is zeer
welkom. Laat het weten!
Contact
info@stichtingnaf.nl

