
A II. Bondoró Utcaszínház Fesztivál vásárába kézművesek, gasztro-kézművesek

és vendéglátósok jelentkezését várjuk.

Kézműves partnereinknél az iparművészek, kézzel készített saját portékák és

a művészeti tevékenységek élveznek előnyt. Gasztro-kézműveseinknél az

őstermelők, a gasztro-különlegességek és a magyar termékek.

A megjelenés 2x2 méteres és 4x2 méteres külön igényelhető faházakban, vagy

saját installációval is megengedett. A vásár területe a Malomsziget és a Petőfi
utcából nyíló kertek.

A vendéglátás is szerves részét képezi a vásárnak. A Bordűr - Bor és

Művészeti Páholy kimondottan a magyar borvidékek borait mutatja be,

mindezt könnyed jazz-es, blues-os koncertekkel vegyítve. Ehhez a
helyszínhez remekül illeszkednek a finom sajtok, pogácsák és más apró

falatkák.

A Torkolat Sörkert a sörök szerelmeseit vonzza majd. Itt kap helyet a

Fesztiválkorcsma is, ahol minden étel és ital, mi szem-szájnak ingere fellelhető.

Ha már utcaszínház, akkor a streetfood is szerves részét képezi a

történéseknek. Foodtruck-os partnereinket nagy szeretettel várjuk! A különleges

furgonokkal és truckokkal, úgy gondoljuk, még színesebbé tudják varázsolni a

Bondoró hangulatát!

Vásárkiírás 



Részletes információk
Adatok
§ A fesztivál neve: II. Bondoró Utcaszínház Fesztivál 
§ Helyszíne: Kapolcs
§ Időtartama: 2020. május 29. – június 1. 
§ Fesztivál kezdete: 2020. május 29. 17:00
§ Kipakolás, standok berendezése: 2020. május 27. és május 28. 
§ Standok mérete: 2x2 méteres vagy 4x2 méteres faház / saját installáció
§ Nyitvatartás: 

§ Pénteken: 14:00 – 21:00 óráig
§ Szombaton és vasárnap 10:00 órától 21:00 óráig.
§ Pünkösd hétfőn: 10:00 – 18:00 óráig

§ Weboldal: www.bondoro.hu

Amit a fesztivál kínál:

§ Kapolcs szívében, a Malomszigeten és a patak mentén, a Faluhíd és a
Kalapos híd által határolt területen biztosítunk lehetőséget kézművesek,
gasztro-kézművesek és vendéglátás számára. A berendezéséről mindenki
önállóan gondoskodik.

§ Rakodó teret nem biztosítunk.
§ Áramkiépítést biztosítunk partnereink igényei szerint.
§ Őrzés a fesztivál teljes területén

Bérlő kötelessége:
§ A nyitvatartási idő pontos betartása
§ A kiállító számára biztosított terület igényes és dús berendezése
§ Eső esetén a portékák védelme
§ Kültéri hosszabbító, meleg fényű LED reflektor, bevizsgált tűzoltó készülék
§ Gasztro-kézművesek és vendéglátás esetén nagy méretű kuka, kukazsák

biztosítása, a terület tisztán tartása
§ Szállás biztosítása az alkalmazottak számára



Vásárhelyszínek
Malomsziget
A Malomsziget elején a Bondoró
Porond utcaszínházi produkciók és
artisták számára ad helyet. Innen
indul a kézműves portékák sora, majd
a Malomsziget végéhez közeledve, a
Bondoró Színpad irányába kezdetét
veszi a vendéglátás, könyöklők és
asztalok elhelyezése.

Torkolat Sörkert
A sörimádó vendégek paradicsoma.
Különböző sörökkel készülünk,
melyekhez finom falatok adják a teljes
harmóniát. Itt lelhető fel a
Fesztiválkorcsma és egy kis színpad,
ahonnan a napok folyamán zenei
aláfestés várható!

MeseKert
Kimondottan bábos és marionettes
produkciókra dedikált helyszín.
Gyermekek nagy kedvence.
Bábjátékok, marionettek kézműves
protékáit várjuk és olyan
vendéglátást, mely ebbe a kertbe
illeszkedik.

VirágZsó Kert
A provance-i hangulat és a nyugodt
kikapcsolódás helyszíne. Nagyrészt
iparművészek jelentkezését várjuk,
ám itt is lesz lehetőség a finom falatok
és hűsítő frissítők elfogyasztására.

Patakparti Fakanalas
A kékabrosz – mozgalom kiemelt
helyszíne. Igazi helyi ízeket lehet itt
kóstolni. A helyszínhez remekül illik a
gasztro-kézművesek világa.

Bordűr
Kis színpadon jazz, blues és más
hangulatos koncertek. Boros hordókat
helyezünk el középen könyöklőknek
és a kertben körbe a magyar borok
széles repertoárja sorakozik fel. A
borozás mellé sajtok, péksütemények
és más finom falatok!
A helyszínek berendezése a jelentkezők
függvényében változhat. A fesztiválon

ezeken kívül más programhelyszínek is

vannak, de azokban vásárra lehetőség
nincs.



Faházak

Faházak méretei

§ 2x2 méteres és 4x2 méteresek
§ 60 cm széles pakoló felülettel
§ Szélesebb tetővel
§ Vörös fenyőből készítve



A jelentkezés menete
Jelentkezési lap kitöltése: bit.ly/Bondoró2020_Vásár

Hosszabbított jelentkezési határidő: 2020. március 20. péntek

Új partnereink esetén fotók/portfólió küldése a termékekről és a vásári
megjelenésről a bondoro@bondoro.hu e-mail címre

Bérleti díj:
Kézművesek számára: 50.000 Ft + ÁFA
Gasztro-kézművesek számára: 70.000 Ft + ÁFA
Vendéglátás számára: 200.000 Ft + ÁFA

Hosszabbított fizetési határidő: 2020. március 20. péntek

A fizetés módja átutalás, a megkötendő szerződés szerint a Viprodukció

Fesztiváliroda Kft számára.

Számlaszám: 10918001-00000039-66300007 (UniCredit Bank)
Közlemény: Az ön neve és a cég neve_Bondoró 2020_Vásár
Kérjük, a közleményt ne hagyják üresen, hogy könnyen tudjuk azonosítani
a partnereinket.



Köszönjük!
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Virág Erzsébet

Fesztiváligazgató

zsoka.virag@bondoro.hu

+36/30 937 1854

Szendrei Virág Zsófia

Projekt Menedzser

zsofia.szendrei@bondoro.hu

+36/30 937 1853



Szeretettel várjuk a 

jelentkezéseket!


