LA DÉVIATION
Dag voorzitter of voorzitster
Wij zijn de mensen van vzw Sense Unique, de organisatie achter Café Caché. Café wadde? Café Caché! Dat is die
gezellige vierdaagse die sinds enkele jaren begin juli georganiseerd wordt op domein Borgwal. Dat evenement met
die leuke muziek, die lekkere drankjes en al die leutige kinderanimatie. Geen probleem, hoor, als er geen belletje gaat
rinkelen. Gewoon de volgende editie eens langskomen (10 tem 13 juli) en het gat in je Café-Caché-cultuur dichten.

Nu we het toch over cultuur hebben: dit jaar breken we met Café Caché uit de omwalling van ons domein. Op vrijdag
10 juli toveren we Vurste om tot een walhalla van kunst en cultuur. Tijdens La Déviation, want zo heet het event, laten
we wandelaars dwalen langs verrassende voorstellingen, innemende installaties en tintelende tentoonstellingen.
Neem voor één keer niet de kortste weg naar je bestemming, maar laat je verleiden tot een omweg en wordt verrast
door zalig engelengezang, zinnenprikkelende beeldhouwwerken en zinderende lichtspektakels.

Wij zien het volledig zitten, onze Déviation, maar we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Om de avond memorabel te
maken, hebben we de hulp nodig van verenigingen uit de buurt. Misschien kan jij met je verenging een onvergetelijk
optreden in elkaar boksen? Een optreden kan:
• Doorlopend plaatsvinden. Denk aan een tentoonstelling met grafisch werk, een interactieve installatie of een
straatspektakel.
• Een tiental minuten duren en op vaste tijdstippen starten (bv. om de 20 minuten). Denk aan een verassend verhaal,
een intiem huiskamerconcert of een laaiende lichtshow.
Sta je te popelen om Vurste te verwonderen met het talent van jouw vereniging? Laat ons dan iets weten op
info@cafecache.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op, zodat we kunnen brainstormen over de
mogelijkheden en de concrete uitvoering van je plan. Samen gaan we op zoek naar de ideale locatie en bekijken we
hoe we jullie logistiek kunnen ondersteunen.
Bijgevoegd vind je nog een overzicht met alle praktische informatie. Zo kan je beter nagaan hoe en waar jullie zou
kunnen bijdragen aan La Déviation. Wij kijken alvast reikhalzend uit naar je ideeën en kunnen niet wachten om er
samen met jullie een fantastische avond van te maken!

Vriendelijke groet en alvast hartelijk bedankt voor je aandacht. Hopelijk tot snel!

Tim

Voorzitter vzw Sense Unique

PS: Ken je nog dorpsgenoten of verenigingen die volgens jou iets zouden kunnen bijdragen aan La Déviation? Stuur dan gerust
alle info naar hen door of bezorg hun gegevens aan ons, zodat wij contact met hen kunnen opnemen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

