4e INTERNATIONAAL SOEPFESTIVAL - 21 NOVEMBER 2015
Wedstrijdreglement
1. Het Internationaal Soepfestival staat open voor alle Vilvoordse verenigingen, scholen, buurtcomités, straatcomités,
vriendengroepen van minstens 4 personen. De organisatoren willen van dit soepfestival een feest maken, waar men
op een gezellige manier enkele heerlijke soepen uit de hele wereld kan proeven. Hieraan wordt een wedstrijd
gekoppeld.
2. De inschrijving is gratis en moet gebeuren vóór 6 november 2015 bij de dienst cultuur en evenementen via tel.:
02 255 79 50, via e-mail: christophe.engels@vilvoorde.be of per brief gericht aan de dienst cultuur en evenementen,
administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde.
3. De deelnemers moeten op zaterdag 21 november ten laatste om 9.30 uur aanwezig zijn op de Grote Markt. De
installatie van de stand moet beëindigd zijn om 10.30 uur. De degustatie van de soepen begint om 10.30 uur stipt
met een ketelsignaal en eindigt om 14.30 uur.
4. De deelnemers maken minstens 30 liter soep naar keuze. De soep moet 'huisgemaakt' zijn van hoofdzakelijk verse
ingrediënten. Bereide soepen uit blik, uit brik, uit poeders of uit diepvries worden niet aanvaard.
5. Elke ingeschreven groep die met een ketel van minstens 30 liter soep aanwezig is, ontvangt een bedrag van 30
euro.
6. De deelnemers zorgen voor een uitgeschreven recept van hun soep. Het recept bevat de opsomming van alle
ingrediënten, de beschrijving van de bereiding en de manier van opdienen en dit voor 4 personen. Dit recept moet
uitgeprint aanwezig zijn op de stand in minstens 5 exemplaren op formaat A4. Vier exemplaren worden overhandigd
aan de organisatoren. Eén exemplaar blijft voor de bezoekers op de stand aanwezig.
7. De deelnemers krijgen een elektrisch vuurtje en een pollepel ter beschikking.
8. De organisatoren bezorgen aan alle deelnemers een tafel met afmeting 2m x 1m en 2 stoelen onder een tent. De
deelnemers zorgen zelf voor de aankleding van hun stand. Bijhorende klederdracht is zeker een pluspunt aangezien
de professionele jury dit jaar ook een prijs toekent voor de mooiste stand.
9. De soep wordt enkel en alleen geserveerd in de ‘festivalmok’. Deze wordt verkocht voor 2 euro aan de infostand.
Voor dit bedrag kan men van alle soepen proeven.
10. Samen met de ‘festivalmok ontvangt elke bezoeker een wedstrijdformulier waarop hij de lekkerste soep kan
aanduiden. De criteria zijn smaak, presentatie en originaliteit van het recept. Ingediende formulieren doen mee aan
de tombola en maken kans op een mooie prijs.
11. Een beroepsjury, samengesteld door de organisatoren en bestaande uit Vilvoordse restaurateurs en een leerkracht
van het beroepsonderwijs, zal eveneens punten toekennen aan de soepen. Zij beloont de 3 beste soepen en deelt
eveneens een prijs uit voor de mooiste stand.
12. De prijsuitreiking verloopt als volgt:
- 12.00 uur: prijs voor de mooiste stand;
- 13.00 uur: prijs van de vakjury voor de 3 beste soepen;
- 14.00 uur: trekking van de tombola;
- 14.30 uur: publieksprijs voor de beste soep.

Contact
Werkgroep Lekker Anders ▪ dienst cultuur en evenementen ▪ administratief centrum Mattenkot ▪ Lange Molensstraat 44
Christophe Engels ▪ tel.: 02 255 79 50 ▪ e-mail: christophe.engels@vilvoorde.be

