
 
Het Full Colour Festival moet blijven: wordt vriend! 

Dit jaar, op zondag 25 augustus, wordt voor de 20ste keer het Full 
Colour Festival in het centrum van Emmen gehouden.  De Stichting 
Earth (organisator van het festival) is erin geslaagd topartiesten als 
de Portugese fadozangeres Maria de Fatima en de skaband The 
Skatalites uit Jamaica te contracteren. Het Full Colour Festival is het 
grootste multiculturele festival van Noord-Nederland. 
Het festival is gratis voor de vele duizenden bezoekers. De niet 
geringe kosten kunnen worden betaald dankzij subsidies en 
sponsors. De gemeente Emmen heeft zich alle jaren een gulle en 
betrouwbare sponsor getoond. Maar zeker nu de overheid wordt 
geconfronteerd met sterke bezuinigingen vreest de organisatie voor 
teruglopende inkomsten. Hierdoor zou het voortbestaan van het 
festival in gevaar kunnen komen. 
Dat mag niet gebeuren! Daarom is de Stichting Vrienden van het 
Full Colour Festival opgericht. Deze stichting stelt u in de 
gelegenheid uw betrokkenheid te tonen door voor 250 euro per jaar 
Vriend te worden. Hiermee helpt u aan het bouwen van een solide 
financiële basis voor het festival. Maar u krijgt er ook iets voor 
terug: een giclée van het schilderij Colour your life dat de Emmer 
kunstenaar Ingo Leth speciaal voor dit doel heeft gemaakt. (Een 
giclée is een in de Verenigde Staten ontwikkelde nieuwe 
druktechniek met behulp van een inktjetprinter. Zij wordt vooral 
gebruikt om reproducties van kunstwerken te maken.) Het linnen is 
opgespannen op spielatten, net als een schilderij. De afmetingen 
zijn 80 bij 55 centimeter. Het glichee wordt gesigneerd door de 
kunstenaar. 



Het bestuur van de 
Stichting Vrienden van het 
Full Colour Festival, dat 
bestaat uit mr. Eddy 
Heuzeveldt, mr. Pieter 
Planting en mr. Harry 
Zwiers, rekent er graag op 
dat u wilt bijdragen aan het 
voortbestaan van het 
festival. Natuurlijk is het de 
bedoeling een zo groot 
mogelijk aantal Vrienden te 
werven om een 
substantiële bijdrage aan de 
organisatie te leveren. 
Tijdens het festival op 
zondag 25 augustus wordt 

een VIP-bijeenkomst voor de Vrienden en sponsors belegd. 
Bij de Belastingdienst is een aanvraag ingediend door de stichting 
om erkenning als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in 
de sector cultureel. Naar verwachting wordt deze erkenning 
verkregen. Giften door particulieren aan de stichting zijn dan voor 
100 procent aftrekbaar en door ondernemingen zelfs voor 150 
procent! 
Contactpersoon van de stichting is Pieter Taffijn die het initiatief 
heeft genomen voor de oprichting ervan. Hij verneemt graag uw 
positieve reactie.  Dat kan heel simpel door een e-mail te zenden 
naar vriendenfcf@kpnmail.nl met ja in de onderwerpregel. U 
ontvangt dan zo spoedig mogelijk nadere informatie.  

Wij rekenen op uw ja! 
Namens de Stichting Vrienden van het Full Colour Festival, 
Pieter Taffijn 



T 0653888580 
Hier kunt u het interview van RTV Drenthe zien met onze voorzitter 
Eddy Heuzeveldt en kunstenaar Ingo Leth: 
http://www.youtube.com/watch?v=qPCh7Zam0ak 
 
 


