Sensationeel

CircusTheater

Fashionata
Fashionata in cijfers
Modecircus goed bezocht
ARNHEM – Fashionata, Cirque de la Mode vormde een van de hoogtepunten van Fashion
Festival Arnhem. Het nieuwe modefestijn dat creativiteit in de stad vierde. Fashionata bezette
van 11 tot en met 22 juni de Eusebius en vermaakte daar tijdens twaalf voorstellingen jong &
oud. Tijd voor een terugblik op het circus in cijfers.

2557 bezoekers
89% bezettingsgraad
41 Sponsoren en
subsidiegevers

12 shows
84 snotjes
4 circusartiesten
4 musici
2 initiatiefnemers
4 nationaliteiten
3 exposerende kunstenaars
11 modeontwerpers
1 hoedenmaker
18 kostuums
1 avond met 25

1 dankzeggende
spreekstalmeester

5 reuzensieraden
200 m doek

op de première

brandveilig gemaakt

300 goodybags
687 maaltijden ‘Spaghetti

43 x in de hoogwerker

met Olifantentranen’

2189 clownsneuzen
33 kinderen geschminkt
12 x 175
schoenendozen gestapeld

11 avonden met gueststars

2570 flyers verspreid
1 cateraar: 1 gastheer
2 koks en 9 obers
1 zingende meesterkok
2 sets mega-gordijnen
120 koperen oogjes
1 kerkdienst in

‘Lik mijn Wonden’

fashionata-decor

16 paar schoenen
2 paar rode schoenen
1 fanclub in oprichting

3 doosjes sigaretten
verspeeld en 12 sigaretten

gueststars RijnIJssel

uiteindelijk opgevangen

2

op en neer

1 roze kruiwagen
10 muziekinstrumenten
en 1 kerkorgel
4 technici
4 kleurpigmenten
60 liter lauw water
1 spiegel XXL
4000 mensen bereikt
met Facebook:
gemiddeld

250 likes,

221 paginalikes
1 productieleider
2 olifanten, XXS en XXL
26 vrijwilligers, 1
man en 25 vrouwen
12 staande ovaties

www.fashionata.nu
facebook.com/fashionata
__________________________________________________________________________
NOOT VOOR DE REDACTIE
Fashionata, Cirque de la Mode
Fashionata is circus in zijn meest wervelende vorm. Met muziek, zang en dans, clownerie en
acrobatiek. Het hart van deze circusshow wordt gevormd door vier musici en vier circusartiesten.
Zij verzorgen een bijna anderhalf durende voorstelling die de bezoeker op het puntje van zijn
stoel houdt, ontroert en doet schateren van het lachen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anoek Hagenaars: pers@fashionata.nu of 06 16604577

