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Update 30 mei 2017
• Programma afgestemd op intiem festival
• Festivalwinkel heeft 2 nieuwe boeken te koop
• Extra: tombola
• Plattegrond aangepast

Programma afgestemd op intiem festival

Het ziet ernaar uit dat het bezoekersaantal rond de 50 personen blijft hangen. Met oog op de sfeer, hebben 
we daarom gedacht iets te moeten doen aan de verspreiding van de bezoekers over de verschillende 
pleinen en workshops. Dat bleek eenvoudig te realiseren door de themapleinen niet tegelijkertijd maar na 
elkaar te programmeren. In grote lijnen ziet het programma er nu als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur  *  Parkeren en inchecken
10.30 – 11.00 uur  *  Landen, terrein verkennen, koffie/thee met iets lekkers
11.00 – 12.30 uur  *  Workshops op het Inspiratieplein en 3PKplein
12.30 – 13.00 uur  *  Pauze, lunch, verplaatsen richting Welzijnsplein
13.00 – 14.30 uur  *  Workshops op het Welzijnsplein, 3PKplein en pop-up paddock open
14.30 – 16.30 uur  *  Plenair programma op het Centrale Plein
16.30 – 17.00 uur  *  Richting afronding

Bekijk de details en het meest actuele programma ook op de website. Bij de entree ligt dit programma voor 
iedere bezoeker klaar, samen met de recente plattegrond. 

Festivalwinkel heeft 2 nieuwe boeken te koop

Twee van onze vakgenoten hebben zeer recentelijk een boek uitgebracht. Marlies Brunings heeft een boek 
geschreven met de titel ‘Er was eens een paard… dat niet begrepen werd’. Paulien Rutgers heeft een boek 
geschreven met de titel ‘Help, mijn juf is een paard’. Beide boeken zijn zaterdag te koop in de festivalwinkel! 
Alle artikelen en de festivalaanbiedingen vind je ook terug op de website.

https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/festival
https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/festival
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Extra: tombola

Diverse workshopgevers en vakgenoten kwamen met een leuk idee, dat we graag nog een plekje geven op 
het festival: een tombola. Voor wie geen idee heeft wat dit is: een soort grabbelton met leuke prijzen waar 
je in mee kunt loten. Tot nu toe zitten de volgende prijzen in de tombola:

• Een tegoedbon voor een armbandje van paardenhaar van Corryanne Jansen
• Het boek ‘Er was eens een paard… dat niet begrepen werd’ van Marlies Brunings
• Een bon voor een gratis telefonisch droomconsult van Maarten van Rootselaar
• Een ‘app-stelling’ van Linda Gillis (heel bijzonder, vertelt ze zelf nog wel over)
• Twee setjes inspiratiekaarten uit de kaartenset voor paardencoaches van Inge Kroesen

Wellicht wordt de tombola de komende dagen nog aangevuld met andere giften.

Plattegrond aangepast

Vanwege de intiemere setting van wellicht wel het kleinste, maar uiteraard gezelligste en meest 
inspirerende festival ter wereld, is de inrichting van het festivalterrein aangepast. Je kunt nu parkeren op de 
eigen wei; je hoeft de weg dus niet meer over te steken. Het terras en de winkel hebben een plekje 
gekregen op het 3PKplein; wel zo gezellig. 

Op de website staat de aangepaste plattegrond inmiddels ook. Bij de entree ontvangt iedere bezoeker deze 
plattegrond, inclusief de vindplaats van de verschillende workshops en het programma in grote lijnen.

https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/algemene-feestinformatie

