Ondersteund door tal van partners organiseert intercommunale Leiedal van 13 juni tot 26 oktober 2020 met
Contrei Live een kabbelend kunstenparcours op en langs het water in de dertien steden en gemeenten in
Zuid-West-Vlaanderen. Zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland nodigen het publiek
uit om mee te reflecteren op het water en om de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Want water
wordt steeds meer een kostbaar goed. We mikken op een bezoekersaantal van 100.000 bezoekers. Het
kunstenparcours Contrei Live is gratis te bezoeken.

*De verschillende locaties van de kunstwerken binnen de regio

Op dinsdag 9 juni 2020, exact op haar 60ste verjaardag, stelt Leiedal het project voor aan haar vennoten,
partners en sponsors. De dagen erna volgen nog een aantal officiële openingsmomenten in samenwerking
met de lokale besturen. Leiedal en haar vennoten nodigen alle inwoners van de regio maar ook bezoekers
van ver daarbuiten uit om zich te laten meevoeren en verwonderen door onze contreien, met het water als
wegwijzer. Een gebruiksvriendelijke website, een gratis fietskaart en een betalende bezoekersgids maken
de bezoekers wegwijs langs de drie fietsroutes met een aantal interessante zijsprongetjes en tussenstops.

Voor de organisatie en realisatie van dit hoogstaande kunstenparcours verzamelde Leiedal heel diverse
en complementaire partners rond zich. Heeft jouw bedrijf of organisatie een hart voor kunst en water?
Hecht je belang aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen? Kom mee aan boord als
sponsor of partner.

Leiedal biedt een gepaste return on investment ten voordele van de Sponsor:






Visibiliteit: opname van het logo van de sponsor op de website www.contreilive.be, de
bezoekersgids van Contrei Live, de pre-opening op 9 juni 2020 in evenementenhal Depart in
Kortrijk, digitale campagnes, …;
Tickets voor de pre-opening van Contrei Live op 9 juni 2020 in evenementenhal Depart in Kortrijk;
Een aantal gratis bezoekersgidsen van Contrei Live;
Een uitvergrote en ingekaderde foto van een van de kunstwerken, ondertekend door de
kunstenaar;
Een gratis begeleide fietstocht langs het kunstenparcours voor een twintigtal klanten en/of
medewerkers op een onderling af te stemmen datum tussen 13 juni en 26 oktober 2020.

info@contreilive.be
tel. 056 24 16 16

