
Wil je graag optreden op Floriade Expo 2022? Dat kan met een lunchconcert.  

De rest van de dag kun je gratis samen met je muziekgezelschap het Floriade-

park verkennen. Een uniek uitje dat je niet snel meer zult vergeten! 

 

 

 
 
 

Op Floriade wordt er een divers aanbod aan muziekprogramma’s gepresenteerd. De stichting 

Multiculturele organisatie (SMOA) organiseert met ondersteuning van J-Main Management, een aantal 

lunchconcerten in samenwerking met de Floriade waarvoor we op zoek zijn naar amateurmuzikanten 

in de genres HipHop, R&B, Pop, Funk, Soul, Jazz, Blues, Latin, Kawina, Kaseko en Reggae. Aangezien 

de Floriade een internationaal event is stimuleren wij het om muziek te programmeren waarbij de roots 

van de artiesten buiten Nederland ligt. 

  

De lunchconcerten: 

Op Floriade vindt er iedere middag van 14 april tot 9 oktober 2022 een lunchconcert plaats. Deze 

concerten worden gehouden op een prachtige podiumlocatie te midden van de internationale 

landenpaviljoens en omringd door gezellige foodtrucks. We zijn op zoek naar muziekgezelschappen 

die zo’n concert willen verzorgen. Je speelt je eigen repertoire. 

Floriade biedt: 

•  Een gratis dagje Floriade voor je gezelschap 

•  Korting voor je aanhang de toegang tot de Floriade (max. 10 pers.) 

•  Een lunchpakket & koffie en thee 

•  Een kleedkamer 

•  Artiesten begeleiding 

•  Een basisonkostenvergoeding 

•  Een onvergetelijke ervaring voor jou gezelschap 

 

Dus pak je kans om gezien te worden door duizenden mensen en wie weet wat dit optreden voor jou 

te weeg kan brengen. 

 

Vul de onderstaande gegevens aan en wacht niet langer met aanmelden 

Gegevens gezelschap : 

Naam   : 

Aantal leden  : 

Genre   : 

Website  : 

Facebook  : 

Instagram  : 

 



 

Leider/contactpersoon : 

Voornaam  : 

Naam   : 

Leeftijd   : 

Emailadres  : 

Telefoonnummer : 

 

 

Belangrijk; 

• Aanmelden start op 1 december 2021 en sluit op 31 december 2021 

• Stuur een demo mee van jouw repertoire bij het opsturen van dit formulier 

 

Ik geef Stichting Multiculturele Organisatie Almere toestemming om mijn gegevens te verwerken voor 

boekingsdoeleinden voor de Floriade Expo 2022 

Ik geef Stichting Multiculturele Organisatie Almere toestemming om per mail en telefonisch contact op 

te nemen met de leider/contactpersoon van het gezelschap 

 

Door het formulier ingevuld te mailen naar info@smoa.nl, ga je akkoord met de bovenstaande regels 

m.b.t. het verwerken van de gegevens. 

 

mailto:info@smoa.nl

