
III MAIO vintage market 

Día: SÁBADO 9 DE MAIO 2015 (11:00 – 21:00h) 

Lugar de celebración : Rua Peonil Pablo Iglesias, BOIRO 

 

Aberta Convocatoria de inscrición no III Maio Vintage! 

ATA o 9 de ABRIL!!!! 

 Maio Vintage nace coa ilusión de apoiar e difundir o traballo realizado por pequenas marcas, persoas 

dedicadas ao deseño, a ilustración, a fotografía, artistas relacionados co mundo da moda e a arte, así 

como promover un espazo de encontro e intercambio de obxectos atemporais e de segunda man.  

No Maio Vintage propoñemos a realización de talleres, exposicións e actividades relacionadas coa arte, 

a música ou a moda. Ao longo da xornada realizaranse diferentes actividades de lecer e entretemento, 

música en directo e outras colaboracións.   

Dende aquí facemos un chamamento a tódolos músicos, artistas e teatro de rúa que lles apeteza 

participar neste lugar de encontro. Envía un mail antes do 9 de Abril!!! 

 Se queres participar como expositor:  

- Envía un correo a: ideasamoreas@gmail.com  

- Só poderán participar as persoas que envíen a súa inscrición, antes do 9 de Abril con:  

1. Nome, teléfono e mail de contacto.  

2. Breve descrición do que vai vender.  

3. Fotos, páxina web, blog ou outra info.  

4. Espazo lineal que precise.  

- A temática e decoración dos postos é Vintage, Pin Up, Retro. Cada expositor xestionará a súa parte do 

espazo como queira.  

- Pode participar todo o mundo: artistas, persoas do mundo da artesanía, do deseño, pequenos 

comerciantes e cidadanía en xeral que ofrezan un produto divertido e orixinal.  



- A inscrición dos expositores é de 10€ para todo o mundo. Unha vez seleccionado por parte da 

organización, deberá abonar a inscrición 15 días antes do evento, é dicir, ata o 24 de Abril.  

- O espazo máximo de ocupación por posto é de 3x3m (podendo valorarse casos especiais).  

- En caso de mal tempo o evento pospoñerase para outro día, conservando o dereito a participar no 

mesmo coa cota aportada.  

Si queres propoñer unha actuación, taller, actividade de lecer ou entretemento:  

- Envía un correo igualmente a: ideasamoreas@gmail.com antes do 9 de Abril.  

- Indica brevemente en que consiste o teu proxecto/taller e orzamento, nome, teléfono e páxina web, 

blogue ou outra info.  

O 13 de ABRIL porémonos en contacto para informarvos dos postos e actuacións seleccionad@s. 

Para calquera dúbida, ponte en contacto e atenderémosche encantad@s!!!!  

 

Organiza Creaturas 

https://www.facebook.com/plataformacreaturas 

http://plataformacreaturas.blogspot.com.es/ 

ideasamoreas@gmail.com 


