Van Ouds Plein tijdens Vierdaagsefeesten op zoek naar nieuw talent
Van Ouds Plein
Jaarlijks weten steeds meer feestgangers de weg te vinden naar het Van Ouds Plein in de
Augustijnenstraat in Nijmegen. 6 jaar geleden gestart met 1 podium en een kleine tent, is deze
locatie ondertussen niet meer weg te denken uit het feestgedruis tijdens het feest der feesten. Een
sfeervolle tent, ruim 25 live acts van hoog niveau, drie podia, volop interactie met entertainer Happy
Miel, lekkere speciaalbieren, de schoonste en gezelligste toiletten van de hele stad en altijd iets
nieuws en bijzonders te beleven. Dit alles onder de noemer: Van Ouds Plein: het meest muzikale
plein van Nijmegen!
Nijmegen Has Talent
Van Ouds biedt talent een podium tijdens de Vierdaagsefeesten. Traditiegetrouw doen we dat
onder andere met De Grote Karaokeshow op de inmiddels roemruchte maandagavond van ‘De
Feesten’. Deze keer dus op maandag 15 juli. Jong, oud, man of vrouw: iedereen die kan zingen
wordt daarom uitgenodigd om op het hoofdpodium te komen meezingen met De Grote
Karaokeshow. Ook worden jaarlijks talentvolle bands uitgenodigd om zich aan te melden voor een
optreden tijdens het middagprogramma. Tijdens de afgelopen editie in 2018 meldden zich maar
liefst 180 bands aan.
Nieuw dit jaar is de talentenjacht Nijmegen Has Talent. Deze spannende wedstrijd is bestemd voor
iedereen die er altijd al van heeft gedroom om tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten op het
podium te staan. Bij Nijmegen Has Talent wordt in twee leeftijdscategorieën - jeugd (t/m 14 jaar) en
volwassenen - gezocht naar een nieuw uniek talent. Iedereen vanaf 6 jaar mag meedoen en het
talent van een deelnemer mag uit van alles bestaan: zingen, dansen, goochelen, acrobatiek, rappen,
jongleren of welk ander bijzonder iets dan ook.
De voorrondes vinden plaats in de Vierdaagseweek met als apotheose De Grote Finale op vrijdag 19
juli. De winnaars van de voorrondes presenteren zich dan aan de jury voor een bomvolle
feestlocatie bij Café Van Ouds. En unieke belevenis met voor de winnaars in de categorie kinderen
een prachtige geldprijs van € 100 en in de categorie volwassenen maar liefst € 250.
Via de website www.cafevanoudsnijmegen.nl/nijmegenhastalent kan iedereen met een bijzonder
talent zich aanmelden voor Nijmegen Has Talent. De inschrijving staat open tot 1 juli 2019.
Wanneer
Tijd
Locatie
Toegang

13 – 19 juli 2019
Elke dag vanaf 14.30 kinderprogramma, Nijmegen Has Talent en live muziek
Van Ouds Plein, Augustijnenstraat 33
Gratis

Meer informatie via www.zomerfeestennijmegen.nl

