Zelf optreden op de KOER?
De zomerspeelplek voor culturele activiteiten KOER op de binnenkoer van de Pupillensite aan de
Graanmarkt wordt niet alleen door de stadsdiensten gebruikt, ook externen kunnen gebruikmaken
van de site, inclusief technische ondersteuning.
Voorwaarden waaraan de externe gebruiker dient te voldoen:
• enkel voorstellingen met focus op podiumkunsten (theater, comedy, voordracht, woord, dans,
muziek, concert…) kunnen worden georganiseerd op de KOER
• enkel voorstellingen met een publiek karakter kunnen plaatsvinden op de KOER. Besloten
evenementen gericht op eigen werking, privé-feestjes, eetfestijnen, bedrijfsfeestjes… behoren niet
tot de beoogde doelgroep en zijn bijgevolg niet toegestaan
• voorstellingen mogen door maximaal 200 toeschouwers worden bijgewoond
• voorstellingen moeten plaatsvinden met een zittend publiek
• toeschouwers dienen vooraf een ticket aan te kopen via het ticketingsysteem van De Werf
• voorstellingen verlopen ‘droog’. Er kunnen dus geen dranken of voedingswaren worden verkocht
• de externe organisator sluit voor de eigen activiteit een BA af met een verzekeringsbedrijf
• de externe organisator staat in voor de SABAM-aangifte
• het sluitingsuur van de site is vastgelegd op 22 uur
• de organisator houdt toezicht op en naleving van de geldende social distance maatregelen en
crowd control
• de organisator is verplicht tot ontsmetten van gebruikt materiaal (en sanitair blok) na elke
voorstelling
• elke voorstelling inclusief externe worden bijgewoond door een dagcoördinator (medewerker in
loondienst van de Stad Aalst), die zal toezien op het navolgen van de gemaakte afspraken. De
externe organisator dient steeds de richtlijnen van de dagcoördinator na te leven.
Tarieven voor externe gebruikers
• de externe organisator betaalt een waarborg van 500 EUR
• de site is uitgerust met onder meer technisch materiaal van De Werf en mag alleen gebruikt worden
door of onder toezicht van het technisch personeel van de stad.
• voor de vergoeding van de technici van De Werf is het reglement 'Verhuur infrastructuur De Werf' van
toepassing. Artikel 2.5 bepaalt de tarieven:
Weekdagen = 13u-23u = 10u – 1u Pauze = 9 x 25€ = 225€
Zaterdagen = 9 x 37 = 333€
Zondagen = 9 x 50€ = 450€
• Aalsterse individuen, verenigingen en niet-commerciële organisaties kunnen een
samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de stad waarbij de stad de kostprijs voor inzet van techniek
op zich neemt, op voorwaarde dat hun voorstelling past binnen de doelstelling uit het

meerjarenplan: De stad voorziet in een kwalitatief, toegankelijk cultureel aanbod met aandacht voor de
verschillende kunstdisciplines, onder meer dankzij Aalsters talent.
Ontvankelijkheid van de aanvragen worden daarbij beoordeeld door 3 KOER&TOER medewerkers op
basis van duiding over de organisator, doelstelling, programma met aandacht voor kwaliteit en
toegankelijkheid, doelgroep, verwachte publieksopkomst en Aalsterse betrokkenheid.

Aanbod waaraan de externe gebruiker kan gebruik maken:
• speelmogelijkheid van 30 juli t.e.m. 30 augustus 2020, telkens van donderdag tot en met maandag
met uitzondering van zondag 31 augustus
• reservatie en beschikbaarheid van de site kan worden aangevraagd via koerentoer@aalst.be
• overdekte scène en publiekszone met een capaciteit van maximaal 200 toeschouwers
• technische ondersteuning met een beperkt aantal scenario’s qua opstelling en belichting
• ticketing via ticketingsysteem De Werf, zonder administratieve kost
• overkoepelende communicatie door KOER&TOER

