Apeldoorn, 3 april 2017

PERSBERICHT
Zeepkistenrace Festival uitgebreid met theaterweide
Kinder Parade Festijn vervalt
Al een aantal jaren organiseert de Stichting Doe-Kids het Zeepkistenrace Festival (ZKR) in mei en
het Kinder Parade Festijn (KPF) in juni. De organisatie heeft dit jaar echter besloten de
succesformule van het KPF samen te voegen met het ZKR. Daarmee vervalt het evenement in juni
en wordt het ZKR uitgebreid met een theaterweide. “Reden hiervoor is dat wij van het ZKR het
grootste, regionale gezinsfestival willen maken”, aldus voorzitter Merith van Otterloo. “Door de
succesformule van het KPF aan het ZKR toe te voegen, spreken we een nog breder publiek aan en
daarmee wordt het ZKR een nog krachtiger regio-evenement.”
De organisatie is druk bezig met de organiseren van het Zeepkistenrace Festival. Deelnemers kunnen
zich inschrijven voor de zeepkistenrace. Er wordt gezocht naar kraamverhuurders en activiteiten die
aangeboden kunnen worden op het festivalterrein. Daarnaast zoekt de organisatie naar aanbieders
van kunst- en cultuuractiviteiten gericht op kinderen, zoals ludieke workshops, theatervoorstellingen,
voor op de theaterweide. Wil je ook jouw producten tentoonstellen op ons evenement? Of wil je
mensen kennis laten maken met jouw kunst- en cultuurworkshops? Of jouw gezinsvoorstelling aan
een breed publiek laten zien? Neem contact op met de organisatie om de mogelijkheden te
bespreken. www.zeepkistenracefestival.nl.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met Frank Huibers (06-53794335 /
frank@doe-kids.nl) of Karin Beumer (06-54702705 / karin@doe-kids.nl).
Over Stichting Doe-Kids
Het doel van de Stichting Doe-kids, onder leiding van voorzitter Merith van Otterloo en
penningmeester Frank Huibers, is het organiseren van activiteiten voor kinderen, waarbij kinderen
en daarmee jonge gezinnen op een leuke, ludieke manier kennis kunnen maken met kunst en cultuur
en creatief outdoor bezig kunnen zijn.

Over het Skandia Zeepkistenrace Festival
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, vindt voor alweer de 8e keer het Skandia
Zeepkistenrace Festival 2017 in Apeldoorn plaats. Dit is een stoere familiedag in het Apeldoornse
sportpark Orderbos met een Zeepkistenrace voor kinderen vanaf 5 jaar, maar vooral een uitgebreid
festivalterrein voor stoere jongens en meiden en een goede horeca voor jong en oud! Het festival is
vorig jaar voor het eerst uitgebreid met een festivalcamping, ook dit jaar kunnen mensen weer vooren achteraf op onze camping verblijven. Het festival trok de afgelopen jaren rondom de 15.000
bezoekers.
Over Kinder Parade Festijn
Het Kinder Parade Festijn is een groots, maar knus en oergezellig festival in het Verzetsstrijderspark
bij Marialust in Apeldoorn. Een festival voor het hele gezin, waar jong en oud kan genieten van
voorstellingen, workshops, ludieke parades en veel activiteiten en versnaperingen daaromheen. Een
weekend lang parade in Apeldoorn.

