
Voorwaarden 

- Inschrijvingen zijn vrij. Maar de limiet voor de organisatie is (voorlopig) 4 straten, in 

de periode van half augustus tot half september.  

 

- De selectie van de straten zal gebeuren op basis van snelheid voor inschrijven. En 

daarnaast wordt ook als criterium bekeken door het district, of de haalbaarheid 

gegarandeerd kan worden. (bijvoorbeeld de Bredabaan is niet geschikt voor dit 

concept) En er wordt gekeken naar de geografische spreiding van de filmstraten. 

(liggen er twee straten te dicht bij elkaar, dan kunnen ze worden samengevoegd)  

 

- De film zal draaien vanaf 21.00/21.30 uur, wanneer het donker genoeg is. 

 

- Er wordt stroom gebruikt van een bewoner uit de straat. Verbruik is niet hoog, maar 

hij/zij krijgt hier een kleine attentie voor.  

 

- Met de afsluiting van de straat wordt rekening gehouden met 4 meter doorgang voor 

de hulpdiensten.  

 

- Op de communicatie vermelden dat de straat afgesloten wordt voor een aantal uren 

op 1 avond. (van 18 tot 00.00 uur) 

 

- De straat zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van de straat akkoord gaat met de 

organisatie. En de straat verzorgt hapjes/ drankjes. (popcorn)  

 

- Hoewel het een straatevenement is, is het wel de bedoeling dat de hele buurt 

welkom is. De straatorganisatoren staan in voor de promotie in de straat, het district 

zal voor de omliggende buurt en straten promo bussen. Er zal ook voor heel 

Merksem promo worden gemaakt.  

 

- In onderling overleg wordt de datum bepaald, de straat kan kiezen voor weekdagen 

(maandag t/m vrijdag) van 12 augustus tot en met 13 september.  

 

- Als het mogelijk is, voorzien we ook een alternatief voor een binnen locatie. Dit doen 

we enkel als er in de nabijheid een geschikte mogelijkheid voor is. Bij slechte 

weersomstandigheden hebben wij het recht om de film avond af te lasten, omdat we 

zorg moeten dragen voor ons materiaal.  

 

- De deelnemende straten krijgen de keuze uit 5 films.  

 

 


