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Wat is Breakfest?
LANGE VERSIE

KORTE VERSIE

Breakfest is een gevarieerd jongerenlifestyle
festival met een unieke culturele mix van
muziek, trendsport, dans, theater, kunst en
creatieve workshops. Limburgse jongeren
worden uitgedaagd om elkaar te inspireren,
activeren, creatief met elkaar samen te werken
en cross-overs te maken in een laagdrempelige,
stimulerende en creatieve omgeving.

>
>
>
>

Jongerenlifestyle festival
Culturele en sportieve vorming
Talentontwikkeling; stimulerend klimaat
Doelgroep: alle Limburgse jongeren
12 - 18 jaar

Breakfest vormt een smeltkroes van
verschillende
jongerensubculturen:
alle
aspecten die jongeren bezighouden zijn
vertegenwoordigd op het festival. Breakfest
staat voor energie, uitdagingen, grenzen
opzoeken & verleggen, talenten ontdekken en
een podium bieden.
Het accent ligt op het creëren van meer binding
tussen jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar.
Breakfest vond eerder plaats op het
evenemententerrein Megaland in Landgraaf.
Na een jaar pauze is het festival dit jaar voor
het eerst als indoor editie gepland op zaterdag
24 oktober in het Mecc Maastricht.

BEKIJK HIERBOVEN DE LAATSTE
EDITIE VAN BREAKFEST
(OUTDOOR, MEGALAND LANDGRAAF)

www.breakfest.nl
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Wat is er te doen?
Op Breakfest is van alles te zien en vooral ook ontzettend veel te doen!
Hieronder een impressie van wat er dit jaar op Breakfest gaat gebeuren. De afbeeldingen met een
icoontje
zijn klikbaar. Wanneer je online bent word je doorgelinked naar een video of website.
Op de volgende pagina staan nog veel meer bevestigde activiteiten!

www.breakfest.nl

WORKSHOPS

PUMPTRACK

BIG AIRBAG

THE COOL QUEST

DANS
SHOWS & BATTLES

BUBBLE BALL

CANDY CRUSH SPELEN

GRAFFITI WORKSHOP

RONNIE FLEX

LASERGAME

KLIMPARCOURS

HEADIS

24 OKTOBER 2015 MECC MAASTRICHT

SKATE / BMX
INLINE / STEP - AREA

SKYFALL

FREERUNNING
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en meer...
BEVESTIGDE ACTIVITEITEN

(Op moment van schrijven! Op www.breakfest.nl en onze
facebookpagina vind je de meest actuele stand van zaken!)

> Dans-shows & battles
The Notorious IBE, Dansschool Reality,
So you think you can longboard dance
+ een 3-tal dansscholen
> Trendsports
Pumptrack, Big Airbag, Freerunning,
Klim parcours, Headis, Skate / bmx / inline
/ step area,
> Creatieve workshops
Zoals: Graffiti / Zeefdrukken /			
Houtbranden / Karikatuur tekenen / Tas
sjabloneren / Petje pimpen / Maak je eigen
sieraad / Love is in the air (knutselen met
heliumballonnen) / Visagie en nailstyling
(met fotoshoot!)
Kumulus workshop area (het centrum 		
voor amateurkunstbeoefening in 		
Maastricht en omstreken)
Dit aanbod wordt nog uitgebreid!

> Muzikale optredens van o.a.
Ronnie Flex, From Earth, The Cool Quest,
Afterpartees, Better Off, Drunken Dreams
& JeBroer
> Overige activiteiten
Skyfall (14 meter hoog!), Indoor Lasergame,
Knock out XXL , Photobooth, Wackit ball,
Segway parcours, Bumper Ball, Real Life
Candy Crush Spelen, Midgetsjoelen, 		
Bungee trampoline, Boombox, Spiraal,
Kunstbende Limburg
Let op! Programma onder voorbehoud.

WWW.BREAKFEST.NL

1x
Alle entree =
activ shows e
grati iteiten n
s!

www.breakfest.nl
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Praktisch
LANGE VERSIE

KORTE VERSIE

PARKEREN/VERVOER
Speciaal voor ouders/begeleiders
TIP!
van de festivalgangers bieden het
Mecc & Breakfest op zaterdag
24 oktober 2015 GRATIS gebruik van de
parkeergarage aan! Uiteraard kunnen ouders
op vertoon van een eigen toegangsbewijs ook
mee het Festivalterrein op. Hebben ze daar
geen behoefte aan dan raden wij ze aan om er
een leuk dagje Maastricht van te maken!

> Adres
Forum 100, 6229 GV Maastricht

TICKETS
Losse entreetickets voor het Breakfest festival
kosten in de voorverkoop € 10,- (excl. € 1,75
servicekosten). Eenmaal binnen zijn alle
activiteiten gratis!

> Zalen open van 12:00 tot 20:00 uur
> Parkeren = gratis met Breakfest ticket
> Tickets € 10,- (excl. 1,75 servicekosten)
www.ticketmaster.nl
> Groepskorting mogelijk!
> Wij zijn Cultuurkaart-acceptant
Meer info? Neem contact op met
bea@pinkpop.nl / 06 169 21 032
> Eenmaal binnen zijn alle activiteiten 		
gratis!

CULTUURKAART-TEGOED
Wij zijn Cultuurkaart-acceptant. Het is dus
mogelijk betaling voor groepen/klassen via
een CJP weborder te voldoen. Hier bieden we
standaard een korting van € 2,- per entreeticket.
EXTRA GROTE GROEP?
Dan
geldt
er
een
speciaal
tarief,
neem in dat geval contact op met
bea@pinkpop.nl / 06 169 21 032.

www.breakfest.nl

KOOP TICKETS
MEER INFO TICKETS
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CKV
CKV-TIP
Maak van Breakfest een actieve en
aantrekkelijke CKV/KCV-activiteit voor de
leerling!

Ckv-activiteit

Breakfest is een cultureel paradijs, een
creativiteit stimulerende omgeving. Actieve
beleving en deelname aan dit festival
zal positief bijdragen aan de vorming en
ontwikkeling van het individu.

Vorming en ontwikkeling

Gebruik Breakfest als speelterrein, om
inspiratie op te doen en grenzen te verleggen.

Inspiratie opdoen

Op onze website hebben wij ter inspiratie
enkele ‘lesbrieven‘ geplaatst. Uiteraard is het
geen verplichting maar wordt het enorm op
prijs gesteld na gebruik hiervan je ervaring met
ons te delen!
www.breakfest.nl/docenteninfo
Wij zijn altijd op zoek naar interessante
methoden om CKV en Breakfest te koppelen.
Heb je een leuk idee en ben je bereid dit
te delen dan komt dit niet alleen je eigen
leerlingen maar een veel grotere doelgroep ten
goede!

CKV Lesbrieven

Ideeën delen

CKV-T

IP!

www.breakfest.nl
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Samenwerkingen
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SAMENWERKING
Het Breakfest Festival is een non-profit
initiatief van Buro Pinkpop: o.a. de organisator
van het Pinkpop Festival in Landgraaf.
Naast een aantal vaste partners in
programmering zoals bijvoorbeeld Kunstbende
Limburg en meerdere dans-scholen gaat
Breakfest elk jaar ook weer nieuwe relaties
aan om het festival zo vernieuwend mogelijk te
houden! Denk bijvoorbeeld aan samenwerking
met het Mecc Maastricht en instellingen als
Code043 en Kumulus in Maastricht. Ook met het
voortgezet onderwijs wordt elke editie nauw
samengewerkt!
Jongeren worden vanaf de start direct
betrokken bij het festival. Ze dragen bijvoorbeeld
ideeën aan ter invulling van het programma.
Deze worden daadwerkelijk in beraad genomen
en vaak opgevolgd! Ze vormen in aanloop naar
het festival eigen promotieteams en er is dit
jaar zowaar een eigen jongeren fotografenteam om de dag in beeld weg te zetten!

BREAKFEST FESTIVAL 2015
Organisatie / Postadres
Buro Pinkpop
Postbus 117, 6160 AC Geleen
(046) 475 25 00
bea@pinkpop.nl / info@breakfest.nl
www.buropinkpop.nl
Breakfest bezoekers adres
Mecc Maastricht
Forum
100, 6229 GV Maastricht
www.breakfest.nl

tagram!

Vind Breakfest ook op Snapchat en Ins

FACEBOOK
KOOP TICKETS
MEER INFO TICKETS
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