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spirituele happening 

Summer
Bloom
fest

adres & openingsuren
Bij lkenstraat 2
9850 Deinze (Nevele) 
Zaterdag: 13.30 tot 22 uur
Zondag: 10.00 tot 18 uur
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WEES ERBIJ EN MELD U AAN ALS EXPOSANT!

Het eerste outdoor Summer 
Bloom Fest is een feit!
Bloom en Centrum Lichtziel hebben de handen in 
elkaar geslagen om het eerste Summer Bloom Fest
te organiseren, een happening waar spiritualiteit, 
bewustwording, complementaire geneeswij zen,... 
centraal staan. Dit tweedaags zomers initiatief zal 
plaatsvinden op 6 en 7 augustus 2022 in Deinze.
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Inspiratie voor 
mind, body & soul

De Holistic Zone, met een oppervlakte van liefst 150 m², doet 
dienst als centraal podium en voor die activiteiten waar wat bewe-
gingsruimte meer dan welkom is. De bezoekers kunnen er deelnemen 
aan de gratis yoga classes, groepsmeditaties, natuurbaden, kruidenwork-
shops, ecstatic dance, etc. Bovendien verwelkomen wij er de Tibetaanse monnik, 
Sangye, die voor de ogen van het publiek een Tara Mandala maakt en ‘s zondags het festival 
opent met enkele krachtige mantra’s. Tijdens de slotceremonie op zondag genieten de festi-
valbezoekers van het optreden van de groep Kirtan Masala. Momenteel leggen wij de laatste 
hand aan de rijkgevulde activiteitenkalender welke weldra op bloom.be/summerbloomfest 

gepubliceerd wordt.

Daarnaast biedt deze locatie ons de mogelijkheid om er tal van 
leuke bazaars in te richten, met de nieuwste new age snuiste-
rijen. Hier valt er altijd wel iets origineels te ontdekken.

In de Tempel kan de bezoeker boeiende lezingen bijwonen 
door coaches van diverse strekking. Zo komen thema’s als 

Werken met Engelen, Tweelingzielen, etc. uitgebreid aan bod.
Tip: geef u als exposant op voor een lezing en/of geef een ses-

sie of waardebon weg die bezoekers kunnen winnen!

Maar wat zou een spirituele happening zijn zonder gedreven life coa-
ches en/of ervaren astrologen, mediums en kaartleggers? Op de 

Plaza kan de bezoeker bij hen terecht voor een consult op maat. 

De Food Zone voorziet in heerlijke mocktails/cocktails en/of 
gezonde hongerstillers. Er is voor elk wat wils.  

Tot slot heeft de organisatie in volle zomertijd ook aan de kids 
gedacht. Zij worden in de Kidscorner verwend met grime en 

kunnen er zich vergapen op een sprankelende goochelshow.

PLEINEN & THEMA'S

Te midden het weidse landschap van Deinze stelt Centrum Lichtziel haar 
unieke locatie van maar liefst 5000 m² ter beschikking. Het is daarmee 
de perfecte setting voor een onvergetelijke zomer 2022.  
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Nota: alle standen worden in gedeelde, overdekte tenten geplaatst. 
Standaard zij n 3 stoelen inbegrepen/stand.

PRIJZEN EXPOSANTEN

Onderstaande prij zen zij n totaalprij zen voor deelname op zaterdag + zondag. 

Prij zen excl. 21% btw.
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Coachingstand

geen verkoop van producten
1 tafel + 3  stoelen

€165,- all in

VERKOOPSTANDEN BAZAARS
(of ruimere consultenstanden)

2 meter aan tafels  = 4 m² €220,- all in

3 meter aan tafels  = 6 m² €275,- all in

4 meter aan tafels = 8 m² €315,- all in

6 meter aan tafels = 12 m² €385,- all in

8 meter aan tafels = 16 m² €485,- all in

10 meter aan tafels = 20 m² €565,- all in
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BRENG JE EIGEN TENT MEE

3 x 3 meter = 9 m² naakte oppervlakte €295,- all in

4 x 4 meter = 16 m² naakte oppervlakte €425,- all in

4 x 6 meter = 24 m² naakte oppervlakte €655,- all in

EXTRA's
Elektriciteit €15/aansluiting

Tafel 1,20 x 0,76 m €6

Tafel 2 x 0,76 cm €8

Stoel €2,50

Nota: een ander formaat van tent in uw bezit? Spreek er ons over zodat we een voorstel op 
maat kunnen uitwerken. 



+32 56 48 49 52 

contact@bloom.be

www.bloom.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
www.bloom.be/exposant-bij -bloom

Alle prij zen in deze festivalkit zij n 
excl. BTW, tenzij  anders vermeld.

Join the
Summer 
Magic

CONTACT


