
Velkommen som selger / utstiller til 
Julemarked i Kirkegaten 30.11.2019 



Julemarked i Kirkegaten 2019 
Hei og velkommen til vårt tradisjonelle og tradisjonsrike Julemarked i Kirkegaten i Holmestrand sentrum lørdag 30. november. 

  
Påmeldingen og betaling til årets julemarked gjøres raskt og enkelt på https://huk.hoopla.no/sales/julegata (plassbestilling  er her kalt  billett) 
Her velger du selv hvor du vil stå ( grønn, gul eller lilla sone) og ditt strømbehov. Du vil få plass i den sonen du velger, men vi kan ikke garantere hvor i 
sonen du får plass. Vi håper allikevel at alle får en plass og en eksponering som svarer til forventningene. I midtpartiet på Gul sone er maks dybde på 
stand 1,5m  
Når dere kommer til Kirkegaten for opprigg vil dere bli møtt av  vårt personell i gule vester. Ta kontakt med en av disse slik at vi får krysset dere av på lista 
og bistått med å finne en god plass. Dere vil også få et ark med utstiller nummer og kontakttelefon som vi ønsker at dere har synlig på bordet/disken og 
bruker om det oppstår problemer.  
 
I år vil Holmestrand brass stille med et juleorkester og Swinglett med et julekor og sammen vil vi sette dere og alle besøkende i god julestemning. 
 
Opprigg blir som følger: 
Gul sone fra kl. 08:00 Innkjøring fra sydenden av Kirkegaten 
Lilla sone fra kl. 08:30 og vi begynner i nordenden av sonen og går sørover 
Grønn sone fra kl. 08:30.  innkjøring fra nord (fra kirken) 
Se egne sonekart. 
 
Julemarkedet åpner for publikum kl. 10:00 
 
Det skal være godt med strøm tilgjengelig og vi oppfordrer sterkt til å benytte skjøteledninger av god kvalitet, at disse er jordet og beregnet for utendørs 
bruk. 
 
Har du spørsmål, så kontakt Svein Erik på 99282344 eller svein_erik_schulze@yahoo.no 
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