Swedens #1
International
Blues Event
Since 1992

KNALLAR och
MATFÖRSÄLJARE

Åmåls Bluesfest
Åmåls Bluesfest är idag Sveriges största internationella
bluesfestival och firar 30-årsjubileum sommaren 2022.
Festivalen har två huvudarenor. Dels Kulturmagasinet
där det spelas musik från onsdag till söndag. Där är
antalet platser starkt begränsat. Bra att vara ute i god
tid om du vill synas med dina produkter.
I Bluesterminalen finns det fler platser både inomoch utomhus. Inne i terminalen kommer vi att ha ett
dedikerat marknadsområde. I samband med vårt
jubileum har vi bestämt att utöka ytan för marknadsplatser så att vi kan ta emot fler försäljare.
Vi ser gärna att det blir en bra variation på det
utbud som erbjuds både när det gäller mat och andra
produkter, vilket i sin tur innebär att det är bra att vara
tidigt ute om du vill vara säker på att få en plats.
Om du har några funderingar är du välkommen att ta
kontakt med oss via e-post eller telefon till vårt kontor.
Information om e-postadress och telefon finns på
baksidan av denna broschyr.
ÅBF har ensamrätt på dryckesförsäljningen. Dryck,
ej alkohol, kan köpas av ÅBF till reducerat pris, för att
säljas vid marknadsplats/foodtruck.

Kulturmagasinet
Matförsäljare:
		
		
		
Plats: 		
Storlek
Kostnad:		
Personal:		

Onsdag 6 juli kl 17:00-24:00
Torsdag 7 juli kl 15:00-24:00
Fredag 8 juli kl 11.00-16.00
Lördag 9 juli kl 11:00-16:00
Strandgatan, 662 31 Åmål
Ca. 6x3 meter (längd/bredd)
4 000 SEK
Max 2 personer

Försäljare:		 Onsdag 6 juli kl 17:00-24:00
		 Torsdag 7 juli kl 15:00-24:00
		 Fredag 8 juli kl 11.00-16.00
		 Lördag 9 juli kl 11:00-16:00
Plats: 		 Strandgatan, 662 31 Åmål
Storlek:		Ingår: 1 st. marknadsstånd 3x0,8 meter
		 (längd/bredd) yta ca 6 m2. bord,
		 stolar, belysning
Kostnad: 		 2 000 SEK
Personal:		 Max 2 personer
Övrigt:		 Efter överenskommelse

Bluesterminalen
Matförsäljare ute: Fredag 8 juli kl 12.00-02.00
		Lördag 9 juli kl 12:00-02:00
Plats: 		G:a Örnäsgatan 9, 662 31 Åmål
Storlek:		
Ca. 6x3 meter (längd/bredd),
Kostnad:
7 500 SEK
Personal:
Max 4 personer!
Extra personal 500 SEK/person
Matförsäljare inne: Fredag 8 juli kl 17.30-02.00
Lördag 9 juli kl 17:30-02:00
Plats: 		G:a Örnäsgatan 9, 662 31 Åmål
Storlek:
Ca. 6x3 meter m (längd/bredd)
Kostnad:
6 000 SEK
Personal:
Max 4 personer!
Extra personal 500 SEK/person
Försäljare inne:

Fredag 8 juli kl 17.30-02.00
Lördag 9 juli kl 17:30-02:00
Plats: 		G:a Örnäsgatan 9, 662 31 Åmål
Storlek:
Ingår: 1 st. marknadsstånd
3x0,8meter (längd/bredd),
yta ca 6 m2, bord, stolar och
belysning
Kostnad:
2 000 SEK
Större plats:
5 meter eller mer, + 1 000 SEK
Personal:
Max 2 personer
Extra personal 500 SEK/person

Intresserad?
Är du intresserad att vara försäljare av mat eller andra
produkter på Åmåls Bluesfest 2022? På baksidan av
denna folder finns en e-postadress dit du kan skicka
in din ansökan. Antalet platser är begränsat så ansök
i tid för att vara säker på att få en plats.
Naturligtvis måste alla salustånd ha en skylt uppsatt
som talar om: företagets namn, adress och telefonnummer. Varje säljare ansvarar för renhållningen på
och runt sin plats. Tömning av allt avfall ska göras på
av arrangörerna anvisad plats.
Om du blir antagen som säljare ska avgiften för din
saluplats vara inbetald till Åmåls Bluesförening senast
15 juni. Alla platser som vi erbjuder skall betalas
i förskott. Betalning på plats kommer inte att tillåtas.
Det kommer inte finnas möjlighet att ha bilen
bakom platsen. Det finns parkeringsplatser i närheten
av marknadsplatsen.
Den el du beställt kommer finnas förberedd, det går
inte att komma och begära mer el när du väl är på
plats, så se till att du har koll på vilken förbrukning din
utrustning har. Otillbörlig användning av el beivras.
Endast godkänd utrustning får kopplas in i vårt elnät.
Vår elektriker har full bestämmanderätt i samtliga
el-frågor. Glöm inte att ta med extra långa kablar då
det kan behövas i vissa fall.
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Kontakt:

Åmåls Bluesförening
Åmåls Bluesfest

Kansli:

Agneta Andersson
Öppet måndag-fredag 9.00-13.00
Adress:
Kyrkogatan 10, SE-662 31 Åmål, Sweden
Phone:
+46 532 713 98
E-post:
info@bluesfest.net
Hemsida:
bluesfest.net
Facebook: amalsbluesforening
Instagram: amalsbluesfest
Youtube:
Amals Bluesfest
Ordförande: Åsa Lundequist
E-post:
asa.lundequist@bluesfest.net
Försäljning: Eva Svensson
E-post:
sales@bluesfest.net
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