
Fantasia Fest:  “een magisch verhaal”

Voor de mensen die niet bekend zijn met Fantasia Fest: dit evenement wordt in 2015 voor de zesde 
keer georganiseerd. In veel opzichten is het te vergelijken met de vele andere festivals. Muziek, 
stands en de meest bijzondere kostuums. Het grootste verschil is de sfeer: je bent geen bezoeker, 
maar een deel van het festival. Mooie woorden natuurlijk, maar iets wat alle vrijwilligers van dit 
festival volledig zullen onderschrijven. Wat Fantasia Fest uniek maakt, is niet in woorden te vatten, 
dat moet je ervaren.

Met ingang van deze editie willen we, naast muziek en entertainers, ook een ander belangrijk aspect
van fantasy de aandacht gaan geven die het verdient... verhalen! Vanzelfsprekend willen we dat 
doen op een manier die past bij de sfeer van Fantasia Fest. Wat dat precies inhoudt, is iets dat we 
samen met de creatieve geesten achter het verhaal willen invullen. Dat kan een voordracht zijn, 
maar ook een sessie “brainstormen over een nieuwe verhaallijn”. We willen (beginnende) schrijvers
de kans bieden om hun geesteskind te delen met anderen, bezoekers in aanraking laten komen met 
nieuwe, andere schrijvers dan de 'grote namen' en iedereen de kans bieden hun netwerk te 
vergroten.

Wij hebben om die reden een deel van het terrein gereserveerd voor jullie, de gidsen naar nog niet 
verkende werelden. We hopen dat jullie onze uitnodiging om samen met een grote groep 
enthousiastelingen een fantastisch weekend te realiseren (voor iedereen, ook voor jullie!) met 
gejuich willen accepteren. Het zou natuurlijk kunnen dat je eerst meer wilt weten. Dat kan en mag, 
via onderstaande contactgegevens.

Wat vragen we van jou, als schrijver? Vooral dat je het zelf naar je zin hebt. We willen de schrijver 
en de lezer dichter bij elkaar brengen, maar dat kan op ongelooflijk veel manieren.

Wat zijn de kosten voor jullie? We willen het kostenneutraal aanbieden, dus de kosten die gemaakt 
worden voor deze 'writing circle' willen we verdelen onder de deelnemende schrijvers. Aangezien 
het terrein sowieso al gehuurd is, zullen de kosten vooral bestaan uit bijvoorbeeld het huren van een
evenemententent. Als er schrijvers  zijn die via via een goede tent kunnen lenen, zullen de kosten 
natuurlijk lager worden. Wel geven we de garantie dat de kosten niet hoger zullen worden dan 15 
euro voor het hele weekend. Aangezien een passepartout voor het weekend 16 euro kost, is dat 
sowieso al een goede deal.

Wat bieden we nog meer? Naast een deel van het terrein wat speciaal ingeruimd wordt voor 
schrijvers, is er voldoende tijd om ook van het festival te genieten. Om te zorgen dat de balans 
werk-privé niet de verkeerde kant op slaat, bieden we de mogelijkheid om (in eigen tent) te 
overnachten op een afgesloten deel van het terrein. Daarnaast mag je natuurlijk je eigen boek 
verkopen. Ben je geen verkoper? Ook dan denken we mee, want De Purperen Draak heeft 
aangeboden de boeken van aanwezige schrijvers zonder kosten te verkopen. Je bepaalt de prijs van 
je boek, zorgt dat er een stapeltje in de stand van de Purperen Draak ligt en na afloop van het 
festival kun je de volledige opbrengst van de verkochte boeken (en eventueel onverkochte 
exemplaren) weer ophalen.

Samengevat: een geweldig weekend met collega-schrijvers, veel nieuwe contacten, een fantastische 
sfeer, nieuwe ideeën, een overnachting en een diep verlangen naar de volgende editie voor 
maximaal 15 euro!

Meer informatie nodig of aanmelden? Stuur een mail naar magischverhaal@purperendraak.nl


