
NOWHERE 2019  
OVERLEVINGSGIDS 

 

Wat is dit boek? 
Dit is jouw Nowhere Survival Guide. Het is een gids vol met belangrijke informatie over wat je kan 
verwachten, wat je nodig hebt om het maximum uit de beleving te halen en, natuurlijk, hoe je op 
Nowhere geraakt. 
 
We raden je aan om dit document thuis af te drukken voor het evenement, en het mee te brengen. 
Heb je tickets besteld voor iemand anders, deel deze gids dan zeker met hen. 
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1) Wat is Nowhere?  
 
Eerst en vooral: Nowhere is een radicaal verschillende ervaring van alles wat je al kent. Jij bent 
Nowhere. Je bouwt de barrio's, de kunst en de art cars. Jij bent de performer en het publiek. 'Zij' 
bestaat niet, er is alleen wij, en we zitten er allemaal samen in.  
Nowhere is een regionaal Burning man evenement in Spanje, een experiment in creatieve vrijheid, 
participatie en geldloze gemeenschap.  
 
Onthou steeds: Je bezoekt Nowhere niet, je maakt het mee. 
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A) 10 PRINCIPES 
 
Deze principes zijn geen bevelen, en ook geen regels -  het zijn idealen die als richtlijnen dienen voor 
hoe wij, als een gemeenschap, de wereld en onszelf opnieuw kunnen uitvinden 
 
ZELF-EXPRESSIE 
DE VRIJHEID JE ZELF TE ZIJN. Ben wie je bent. Ben de persoon die je wil zijn. We respecteren en 
waarderen wie jij bent, en verwachten van jou hetzelfde naar anderen toe. 
Nowhere, als een BURN, is een opportuniteit om het leven voluit te leven, op een manier die in de 
normale wereld misschien onaanvaardbaar is. Vergeet echter nooit je deelnemende kameraden 
wanneer je kiest voor jouw manier van expressie, vrij maar met respect en denk er aan: zij hebben 
ook rechten! 
 
ZELFREDZAAMHEID 
JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JEZELF, GEESTELIJK EN FYSIEK. Van eten tot water, tot 
een omhelzing of een rustige plaats, zorg goed voor jezelf in Nowhere’s uitdagende omgeving. Geef 
jezelf wat je nodig hebt - en vraag anderen om hulp als je die nodig hebt. 
 
GEEN HANDEL 
VERGEET ALLES OVER GELD - ER VALT NIETS TE KOPEN. Door handel te verwijderen uit onze 
gemeenschap, creëren we samenwerking en deelname. We plannen in de toekomst en werken 
tezamen. We leven zonder geld om er ons aan te herinneren wat echt belangrijk is. GEEN HANDEL 
betekent dat er geen geldcirculatie is op Nowhere, en, met uitzondering van ijs, niets te koop of te 
verkopen is. 
 
LAAT GEEN SPOOR NA 
VAN STOF TOT STOF, WE LATEN ENKEL VOETSPOREN ACHTER. Al wat je meebrengt naar de 
woestijn kan ‘MOOP (Matter Out Of Place) worden. Ledereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval. 
Je bent bezorgt voor je omgeving, en bezorgt om je woning. Je ruimt achteraf alles op, je laat niets 
achter, je laat geen sporen achter van ik was hier. 
 
GIFTING 
WE GEVEN ONZE TIJD, INSPANNINGEN EN GIFTS GRATIS. Je geeft hulp aan anderen omdat het 
je goedgezind maakt. 
Van samen een koud bier te drinken tot het uitgraven van een tent paal, tot het geven van een 
insigne, je daden komen vanuit je hart. 
 
DEELNAME 
DOE MEE - NOWHERE IS WAT WE ER VAN MAKEN. Hoe meer je doet, hoe meer je terugkrijgt. 
Wanneer je deelneemt in andermans spel en werk, ben je een deel van Nowhere. Je deelname is 
meer waard dan jij je kunt voorstellen. 
 
COOPERATION 
SAMEN ZIJN WE STERKER. Samenwerking is de kern van Nowhere, van hoe we samen werken tot 
hoe we samen communiceren. Als we het leven eenvoudiger kunnen maken voor iedereen, doen we 
dat. Als we het leven beter kunnen maken voor iedereen, doen we dat. 
Samen zijn we sterker. 
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COMMUNITY 
EEN FAMILIE VAN INDIVIDUELEN, WE ZIJN ER VOOR ELKAAR. Als een gevarieerde groep van 
afzonderlijke zelf-redzame wezens, zijn we verenigd in onze behoefte om deel te zijn van iets dat 
groter is dan onszelf. Gemeenschap, anderen, verenigd door verdraagzaamheid en vreugde. 
 
INCLUSION 
IEDEREEN IS WELKOM OM NIEMAND TE ZIJN. Je bent enorm dankbaar voor je unieke bijdrage 
aan onze gemeenschap. Betrek anderen zoals jezelf wilt betrokken worden, met respect, overweging 
en welwillendheid. Onthou, het vergt meer dan verdraagzaamheid om daar effectief integratie te 
hebben. 
 
IMMEDIACY 
LAAT NU TELLEN. Je bent nu hier, je bent nergens. Laat nu tellen. Alles hieromtrent wil spoedig weg 
zijn, dus geniet nu. Ervaring, deelnemen, er zijn. Dat is alles wat er is, dus geniet ervan! 
 

B. RUWE OMGEVING 
 
Nowhere heeft plaats in de woestijn, in een zeer warm, hard klimaat, met geen enkele voorziening 
van het moderne leven. Verwacht temperaturen van over de 40° Celsius (over 105 Fahrenheit). 
Wees voorbereid! 
 
Het neemt zijn tijd om je aan te passen aan het woestijnklimaat. Wees niet verbaasd dat je je eerste 
dag een beetje misselijk en chagrijnig voelt. 
PAS OP: dingen die je in de standaard wereld aankan kunnen je hier harder treffen! 
Respecteer de zon op Nowhere! Het is niet de plaats om te bruinen. Blijf uit de zon van 1-4 pm (neem 
een siësta). Gebruik hoeden , schaduw, zonneschermen, natte kleding, en schuilplaatsen voor een 
minimale blootstelling. 
 

C. WAT MAG JE VERWACHTEN 
Nowhere wil niet dat je sterft. Om dat te verwezenlijken komen een maand voor de start van het event 
een aantal mensen naar hier om zich vertrouwd te maken met de natuur en bouwen leuke en 
degelijke constructies voor het belang van de gemeenschap. 
 
KUNST 
Gemaakt door Noboddies, kunststukken klein en groot zijn een belangrijk deel van wat Nowhere 
speciaal maakt. Iedereen is welkom om deel te maken van deze werken op de plaats bekend als ‘The 
Field of Dirt’ (vroeger Playa genoemd). 
 
ART CARS 
Je zal traag voortbewegende kunst voertuigen, gemotoriseerd of niet zien voorbijkomen. Sommigen 
met muziek. 
 
FIRE ARENA  
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Specefieke zone waar vuur-artiesten hun ding kunnen doen onder toezicht. 
 
INNOVATION PROJECTS 
Innovatie projecten zijn praktische projecten ontwikkeld om Nowhere nog beter te maken! 
 
BARRIOS  
BARRIOS zijn georganiseerde kampen met mensen die besloten hebben de ervaringen te delen als 
een groep. Het verschil tussen een Barrio en mensen die vrijwillig samen kamperen, is dat als je als 
Barrio een plaats en vermelding krijgt in de event-gids. Barrios moeten een publieke plaats voorzien 
en iets toevoegen aan het event. 
 
FIRST SHADE & WERKHAÜS 
Operationele ruimte voor de eerste en laatste bemanning ter plekke. First shade wordt ook “Container 
Village” genoemd en dient als werkplaats. Werkhaüs is het leefgedeelte. Ze gebruiken het voor te 
rusten, te chillen en te ontspannen. 
Gedurende het event wordt het Werkhaüse als Barrio gebruikt en is gebouwd door vrijwilligers die 
Nowhere laten gebeuren. 
 
FREE CAMP 
Je bent niet verplicht tot een Barrio toe te treden. Vele Noboddies hebben een goede tijd samen met 
vrienden door alleen te kamperen op de vrije camping plaats. 
Als je dit wil doen moet je zorgen voor je eigen voedsel, water en schaduwplaats. Wees zelfstandig! 
Een ander belangrijk verschil met de Barrio is de plaats: je kan geen plaats op voorhand reserveren 
op de vrije camping plaats, zodus weet je maar bij het opzetten van je tent waar je exacte plaats zal 
zijn. De vrije camping is gebaseerd op het principe “wie het eerst komt, het eerst kampeert” 
 
GATE & GREETERS 
Na een lange en winderige rit naar Nowhere, zal je eerste stop de poort zijn, huis van Grumpy Katz 
Gate Crew. Ze zullen blij zijn jou te zien, maar zijn ook gefocust op hun job, en dat is...zien of je een 
toegangsticket hebt - wordt niet boos als ze je geen omhelzing geven. Ze zullen je identiteitskaart 
vragen alsook een geprinte versie van je toegangsticket. Hou dit klaar bij aankomst, vooral als je de 
bus neemt,zodat je toegang asap kan verwerkt worden en je jezelf kan begeven tot het leuke deel van 
Nowhere! 
Eens je toegang en polsbandje hebt, zullen de GREETERS je alle info bezorgen voor een goede 
burn. 
 
MALFARE / WELFARE ENOUGH / RED CROSS 
Het MALFARE complex ( of gewoonweg Malfare ) is het operationeel centrum wat zorgt voor het 
welzijn van de deelnemers, het behandeld medische welfare en veiligheids zaken. Binnen Malfare zijn 
er verschillende services: 
Malfare coördineert de veiligheid van deelnemers, met de hulp van No-Mads vrijwilligers, en 
medische assistentie van professionele Red Cross medewerkers. (Echte Spaanse Medewerkers). 
The Red Cross voorziet medisch advies, medicijnen, het naaien van wonden, infusies en transport 
(met ziekenwagen) naar het ziekenhuis - op ongeveer 45 min tot 1 uur verwijderd van het centrum. 
Als je ze nodig hebt ga je naar de Malfare tent in het complex. 
Welfare enough voorziet een stille en nuchtere plaats voor de deelnemers om te verzamelen en te 
relaxen. 
 
LA CANTINA  

5 



Hier worden de vrijwilligers gevoed door Nowhere. Als vrijwilliger van een 6 uur durende event-shift , 
kan je hier ook genieten van een maaltijd. 
 
MoN (Middle of Nowhere) 
Perfecte locatie, links van het midden van het plan, the Middle of Nowhere (MoN) is een grote 
gemeenschappelijke plaats. Het heeft schaduwplaatsen en een geluidsinstallatie en kan gebruikt 
worden om workshops,voorstellingen, praatgroepen en concerten te huisvesten. 
Ook de perfecte plaats om een dutje te doen tijdens de hete uren op de middag. 
 
OHANA HOUSE 
Ter plekke, the Department of INCLUSION herbergt OHANNA House, een aangewezen veilige en 
sobere plaats waar IEDEREEN welkom is. Wij ontvangen dagelijks gemeenschaps-events en 
creatieve activiteiten , en bieden jou een chill-ruimte voor zij die zoeken naar een plek weg van de 
thumpa-thumpa hartslag van de stad. Deze plaats streeft naar sober- en kindvriendelijkheid op elk 
moment. 
 
TOILETS 
Draagbare toiletten, dixies, plastieken kastelen: veel benamingen voor onze dagelijkse behoeften die 
je terugvind op veel festivals en andere evenementen. Ze zijn volledig afgesloten met 4 muren en een 
dak. Strategisch geplaatst naast de urinoirs om er zeker van te zijn dat er voldoende aanwezig zijn, 
alsook rolstoel toegankelijke toiletten. 
 
W&R ZONE 
Hier kan je jou dagelijkse vuilnis kwijt. Niemand wordt betaald om jou vuilnis te verwerken, respecteer 
dus de regels en houd alles proper. 
Tip! Sorteer je vuilnis voordat je tot de W&R Zone komt, anders moet je het daar doen. De W&R Zone 
is bemand met vrijwilligers, twijfel dus niet om elkaar te helpen. 
 
NOINFO / ICE ICE BABY / LOST AND FOUND: 
NoInfo is een centrale informatie desk, die jou gretig voorziet van advies, bijstand en (tromgeroffel) 
informatie. 
Hier kan je: 

● inschrijven voor vrijwillige shifts (indien je niet geregistreerd bent op FIST) 
● aankondigen of zoeken naar rondritten 
● alles vinden ivm met last minute workshops of updates van de vele dagelijkse events 

opgesomd in de What? Where? When? Guide 
● zenden en afleveren van postkaarten naar anderen via NoPost 
● iets wat geen label met naam draagt afgeven. Breng het naar NoInfo! Iets waardevols kwijt? 

Doe hetzelfde. 
 
 

 
 

2.  BETROKKEN RAKEN 
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Nowhere is gemaakt door jou!  
Er zijn ontelbare manieren om betrokken te raken, inclusief: vroegtijdig aankomen voor opbouw of 
laattijdig blijven voor afbraak en opruiming, vrijwilliger voor een shift, maken en brengen van kunst, 
leiding van een workshop, muziek spelen, opzetten van een show of voorstelling, ontwikkelen en 
runnen van een Barrio ....  
maar je kan ook op je eigen iets creëren en deelnemen! 
 

A) VRIJWILLIGERSWERK 
DE HELD WAARVAN JE ALTIJD AL HEBT GEDROOMD 
 
Vrijwilligerswerk of werken aan een project is de beste manier om de gemeenschap leren kennen en, 
natuurlijk geweldig leuk om te doen! Vergeet echter niet op voorhand in te schrijven. 
 
YEAR ROUND ROLE  
Alles op Nowhere wordt uitgevoerd door vrijwilligers, dit betekent: JIJ OOK! 
We zijn allen verantwoordelijk voor wat dit event is. 
Sommigen van ons werken een heel jaar om Nowhere mogelijk te maken, en jij bent meer dan 
welkom om ons te vergezellen op deze trip. 
NOrg is de organisatie die Nowhere leidt gedurende het evenement en de rest van het jaar. NOrg 
omvat directors, meta-leiders, en leiders die allen samen de ruggengraat vormen van het event. 
Wens je betrokken te worden in een leidinggevende positie? Raadpleeg de openstaande 
betrekkingen op onze website. 
 
SET-UP (BUILD) 
De oprichting gebeurt een paar weken voor de start van het event, wanneer we een stad uit het niets 
opbouwen. In deze korte tijdspanne bouwen we een productie huis, markeren we de straten, leggen 
we een elektriciteitsnet en bouwen we de essentiële publieke infrastructuur. Verwacht harde 
condities, intens werk en lange werktijden. Opbouw wordt enorm gewaardeerd en is een weg naar 
een sterke verbondenheid zoals geen andere. 
 
STRIKE 
We hebben plezier gemaakt, maar het is tijd om ons aan de principes te houden. We breken al de 
bouwsels af, ruimen het laatste kleine stukje MOOP op tot er niets meer overblijft dan een leeg 
canvas.  
Dit is een lastige klus na een week (of meer) in de wildernis maar het is cruciaal. “Van stof tot stof” is 
niet alleen jezelf en je tent, maar ook al de structuren waarvan je genoten hebt tijdens Nowhere. Als je 
een paar dagen extra hebt na Nowhere, denk er dan alstublieft over om wat langer te blijven en te 
helpen om geen enkel spoor achter te laten 
 
FIST 
“For Information and Scheduling of Teams” 
FIST is op ons online platform waar je kan solliciteren als vrijwilliger. Maak een account aan en 
beantwoord een aantal basisvragen over jezelf, met inbegrip van je contact gegevens in geval van 
een noodgeval, en blader dan door de rollen en diensten waar je je wilt voor opgeven als vrijwilliger. 
 
Nowhere Crew Contact Number 
Spaanse Mobile Phone (+34) 697 395 687 
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Als je vrijwilliger bent voor of na een event, gebruik dan dit nummer om te communiceren met 
Nowhere. 
Men spreekt Engels en Spaans. 
 
GRAVEYARD SHIFT 
Hier komt de moeilijke oproep voor echte bruikbare overlevers, voor de meest Dreadful-Behinds die 
de principes echt begrijpen: 
 
“Als alle hoop verdwenen is en de Donkere wolken komen, omringen de bange mensen, als het leger 

des doods over ons neerdaalt, DIT zijn de Machtige Helden, het Enige lichtpunt in deze wanhopige 
harde tijden, ZE STAAN BEKEND ALS DE STRALENDE GRAVEYARD SHIFTERS” 

 Edgar Allan Poe (veteran burner). 
 
Naarmate de burn vordert, merken we een negatieve impact op de bereidwilligheid van Nobodies om 
een vrijwilligers shift op te nemen; dit resulteert in een lege Gate of the weinig nomads tijdens 
intensieve perioden, het plaats leiders of vermoeide verwilligers in een erg oncomfortabele positie, ze 
moeten hun shiften verlengen voor F… uren. En dat is balen, echt balen. 
DUS ALSTUBLIEFT, WEES ANDERS, WEES BEZORGD, WEES DE ECHTE BADASSES DIE 
DINGEN DOEN, zoals dat in een echte community gebeurd, weet je wel. Kan je dat? 
 

B) ART 
BRING US SOME ART! 
Creativiteit en kunst zijn een van de essentiële elementen van Nowhere. Het delen van uw talent en 
werk zijn niet alleen een prachtig geschenk maar ook een van onze kernprincipes. 
 
KÜNSTHAUS 
Als kunstenaar, innovator of uitvoerder, toekomen op Nowhere met een reeds geregistreerd project of 
een nog te ontwikkelen idee, je moet je altijd eerst registreren bij het Art-team. Je kan ze vinden in het 
Kunsthaus, ons kunstcentrum. 
Kunsthaus geeft je ondersteuning in een gedeelde workshop en een veilige plaats voor je 
benodigdheden en wil je helpen met alle aspecten van kunst productie. 
Ze zullen je ook in contact brengen met de teams verantwoordelijk uitvoering, innovatie en vuur. 
Tip: alle artiesten moeten hun eigen materialen en werktuigen meebrengen. We hebben enkele 
werktuigen als backup.Metalen kunstwerken moeten worden geaard. 
 
ART CARS 
Art-pieces motorised (or not) vehicles are super fancy, but you must register them in 
advance by using the form on the website (ask artcars@goingnowhere.org if you can not 
find it) and adhering to the set guidelines you will receive. 
Your vehicle must also undergo a general safety inspection on site by a member of the Art 
Cars Team who you can meet at Kunsthaus during daytime, before it is judged desert 
worthy. Don’t forget: Nowhere sound policy also applies to art cars! 
 
 
OPTREDENS 
OPENING CEREMONY 
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De openings-ceremonie is een georganiseerde processie door Nowhere met verschillende geplande 
shows en happenings onderweg, we bezoeken de vele BARRIOS en kunstwerk installaties, en 
brengen alle Nobodies in de geest van Nowhere door live muziek en theatrale dans. Als jij of je groep 
deel wilt uitmaken, bevestig dit dan in je applicatie op de website, zodat we op de hoogte zijn. We 
verwelkomen alle ideeen of termen daar de openingsceremonie is samen gecreëerd event. 
 
PERFORMERS 
Kleinere bands, solisten en zangers kunnen hun act opvoeren op Nowhere, ze kunnen eenmalig 
optreden in de Middle of Nowhere - laan gedurende het event. Uw optreden hoeft daar niet te 
stoppen. Voel je vrij om contact op te nemen met de verschillende BARRIOS voor het slot van je 
optreden, of maak van de woestijn je podium voor een geïmproviseerd optreden waar jij wil. 
Er kunnen kleine subsidies worden toegekend voor jouw werk, raadpleeg de website. 
 
FIRE PERFORMERS 
Speel je graag met vuur? Dan heb je veel geluk! Er is een vuur-arena waar je elke avond op een 
veilige manier kan optreden met andere getalenteerde Nobodies 

C) INNOVATIEVE PROJECTEN 
Innovatieve projecten helpen om Nowhere beter te maken op een bepaalde manier. Voorbeeld 
projecten kunnen de bouw en afbouw van Nowhere versnellen, betere verlichting voorzien, water en 
elektriciteit besparen, groenere stroom voorzien, voertuig gebruik verminderen, of een slimme manier 
vinden om afval te hergebruiken. 
Innovatieve projecten hoeven niet artistiek of deelnemend te zijn, ze kunnen puur functioneel of 
achter de schermen plaats vinden. 
Nowhere innovatie grants sluiten op 9 juni, check de website, we horen jullie ideeën graag! 
 

D) EEN BARRIO CREEËREN 
 
Gemeenschappelijke kampen (barrios) zijn een goede manier om middelen te delen. Barrios kopen 
vaak samen eten en water aan en delen de kosten onder de leden. Onthoud, je moet je barrio 
registreren voor 21 april! 
Meer weten over het starten van je eigen barrio, of hoe je in contact komt met bestaande barrios, 
check de “Barrios” pagina op de Nowhere website  
 
NOWHERE BARRIO ORGANISERS FACEBOOK GROUP 
BARRIO GUIDE 
 

E) WORKSHOPS & EVENTS 
Wil je dingen delen die je graag doe? YAY! Organiseer een workshop! Dans, yoga, meditatie talks, 
twerking… Het midden van Nowhere is jouw dusty podium! 
Contacteer ons op mon@goingnowhere.org en vraag of je in het drukke tijdschema past… we zijn 
zeker van wel, en we wachten op jou! 
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En dan, vergeet niet om je workshop in de Wat? Wanneer? Waar? gids te plaatsen, zodat iedereen 
het weet. 
Registraties zijn geopend begin Mei en workshops moeten ingediend zijn voor 15 juni om er zeker 
van te ook, dat ze o, de geprinte gids komen. 
 

 
 

3) WEES VOORBEREID 
OK, nu je de Basics hebt gelezen, laten we het even over JOU hebben. Jij, wat moet je weten and 
wat moet je meebrengen. 

A) WAT MEE TE BRENGEN 
 
DOCUMENTEN 

● Je UITGEPRINT Nowhere ticket met je naam erop 
● Je paspoort 
● Een geldig Europese gezondheidsverzekering kaart  of bewijs van een alternatieve 

gezondheidsverzekering (Als je Europeaan bent) 
 
KLEDIJ & Co:  

● gesloten schoeisel, beter dan flip flops om rond te wandelen. 
● Kledij voor zowel heel warme dagen als nachten waar in het kan vriezen; het is een woestijn! 
● Stofbril (voor frequente en heel stofferige windstormen) 
● Zonnebril 
● Hoed, sjaal, pet; iets om je van de zon te beschermen 
● Regenkledij; voor een woestijn, kan het heel modderig worden! 
● Handdoek 

 
ACCESOIRES: 

● Een zaklamp met genoeg batterijen en/of LED hoofdlamp (deze zijn heel handig) 
● Een riem of een rugzak (geloof ons, je zal heel de tijd met spullen rondlopen) 
● Een stevige beker (herbruikbaar, geen glas) 
● EEN BEKER IS CRUCIAAL 
● Waterfles 
● Zonnecrème 
● Sterke muggenspray 
● Oogspoelmiddel, extra contactlensen, je bril (Nowhere is heel stoffig!) 
● Een plantspray/waterpistool om af te koelen wanneer het heel warm is. 
● oordoppen en oogmasker. Niet iedereen wil slapen wanneer jij wil slapen! 

 
 
HYGIENE: 
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● Handdesinfectie 
● Eco-friendly zeep 
● Medicatie die je nodig hebt, beide met voorschrift en zonder. Note: Als je medicatie koud 

moet bewaard worden, zorg ervoor dat je hiervoor voorzieningen treft. Contacteer 
malfare@goingnowhere.org voor vragen. 

● EHBO kit 
● Doorschijnende vuilniszakken & ziplock zakken om MOOP te verzamelen en je afval te 

dragen (/!\ Niet makkelijk te vinden in Spanje) 
 
KAMPEERMATERIAAL: 

● Tent en schaduwstructuur/luifel 
● 12-inch tent pinnen of rebar. Het kan heel hard waaien, dus je tent en alles wat je opbouwt 

moet goed beveiligd en vastgemaakt worden. 
● Slaapzak voor elk weer of een extra deken - het kan ’s nachts heel koud worden 
● Slaapmatras - de grond is hard en absorbeert je lichaamstemperatuur 

 
OVERIGE: 

● Je vriendelijkheid 
● Je positieve houding 
● Uw kinderen (optioneel) 

 

B) WAT MOET U WAARSCHIJNLIJK 
MEEBRENGEN 

 
● Zakmes of multitool 
● Een paar werkhandschoenen 
● Plastiek flessen of tennisballen om de gevaarlijke rebar af te schermen 
● Gereedschap om alles op te ruimen zoals een hark, etc. 
● Kabelbinder, ziploc bandjes 
● Gaffer of duck tape 
● Een hamer 
● Een schep of spade 
● Draagbaar asbakje.  Gebruik geen bierblikje als asbak -  als je dat doet kan het niet 

gerecycleerd worden. 
● Een horloge 
● Tampons, maandverband, mooncup 
● Haarborstel 
● Lippenbalsem 

 
~DON’T FORGET TO LABEL YOUR THINGS~ 
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C) VERBODEN VOORWERPEN 
 

● Glazen flessen en bokalen 
● Laat alles thuis dat kan stuk of wegwaaien in de wind 
● VEREN, GLITTER - zelfs als het bio afbreekbaar is, het is nog steeds MOOP 
● Overtollige verpakking, Verwijder alle overtollige lage verpakking voordat je aankomt ter 

plaatse. Denk eraan: Alles wat je meebrengt moet je ook terug mee naar huis nemen. 
● Explosieven, vuurwerk, raketten, elk soort vuurwapen, inclusief BB guns, luchtpistool of 

paintball geweren. 
● Vuurwerk, fakkels, houtskool BBQs of alle andere dingen die voor brandgevaar horen. Gas 

kooktoestellen en gas BBQs zijn WEL toegestaan. 
● Barbecues of andere vast brandstof vuren 
● Luchtlantaarns, beter bekent als Chinese lantaarn. 
● Huisdieren (enkel vooraf geregistreerde geleide honden zijn toegestaan) (Link naar de 

website) 
● Astroturf, piepschuim koelers, plastiek zakken, wegwerp drinkbekers 
● Levende planten 
● Een slechte houding 

 

D) CONTACT INFO 
 
Je bent waarschijnlijk onbereikbaar op Nowhere. Het is moeilijk om een plaats te vinden om je 
telefoon op te laden en de hitte en telefoons gaan niet goed samen. Knip deze kaart uit en geef het 
aan iedereen dat je zou kunnen nodig hebben in noodgevallen. 
Ze zullen je dankbaar zijn, zeker wanneer ze geen Engels praten. 
 
NOWHERE CONTACT INFO CARD 
Number: (+34) 633 761 544  
email : emergency@goingnowhere.org 
 
Hello I am: ............................................................................................... 
I need to talk to: ...................................................................................... 
(playa name and/or name & last name) because of an emergency.  
They are camping at ................................................................................. 
and came with (names/playa names) ................................................................ 
They look like ….................................................................................... 
(Optional) I don’t speak English or Spanish, can I have a........................................translator? 
They can contact me [phone number]..................................................... 
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4) OVERLEVEN TER PLAATSE 
 

A) CAMPING  
WAAR MOET IK MIJN TENT ZETTEN? 
Nowhere is onderverdeeld in verschillende geluidszones (van luid naar stil). 
Een kaart van de geluidszones en free camping plaatsen zal ter beschikking zijn aan de greeters 
station om je te helpen bij de keuze die het beste bij jou past. 
 
Opmerkingen: 

● Freecamping plaatsen zijn “first come, first served”. Het is niet mogelijk om een plaats te 
reserveren voor het begin van het evenement. 

● De Quiet Zone heeft een GEEN voertuigen, GEEN generatoren, GEEN versterkt geluid 
beleid. 

● Kamperen is verboden op de perimeter straat, buiten de camping zone beschermd door 
bliksem afleiders. 

● Blijf minstens 100 meter weg van overstromingsgebied. In het geval van regen, zal je tent 
worden weggespoeld! 

 
PRO TIP: leg gewicht in je tent, als je pinnen zouden loskomen zal je tent niet wegvliegen. 

B) FREECAMPERS  
Beste lezer, we hebben geen onderdeel over Barrios gemaakt. Als je een eigen Barrio hebt of 
je verblijft in een barrio en je wil meer weten over hoe dit allemaal werkt: lees de barrio gids & 
neem een kijkje in de barrio FAQ 
 
ETEN/WATER: 
Er is geen gecentraliseerde waterbevoorrading op Nowhere, en zoals je weet, het is essentieel om te 
overleven. 
We raden aan om 6-8 liter per dag per persoon te voorzien. Het kan veel lijken, maar onthou dat je 
water nodig hebt om te drinken, douchen, koken, afwassen,… 
 
En natuurlijk, breng genoeg eten mee voor de hele groep voor de volledige duur van je verblijf. 
Gedroogd, ingeblikt en andere niet bederfelijk voedsel is aangeraden. Vers fruit en groenten blijven 
niet lang vers; breng enkel genoeg mee voor de eerste drie dagen. Snacks zoals noten, gedroogd 
fruit, augurken, etc zijn lekker en zijn ook good als gifts. 
 
BESCHUTTING 
Vermijd alstublieft goedkope instant beschuttingen die een storm niet overleven. Schaduw doek of 
materiaal moet minstens 80% UV bestendig zijn -- of zelfs beter, gebruik twee lagen. 
Gebruik touw of kabels om je beschutting vast te maken. 
12-inch tent pinnen of rebar zijn nodig om je tent of structuur te beveiligen tegen de hevige wind. 
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KOOKGEREI 
Breng je eigen beker, kom, bestek en wasgerei mee. Wegwerp dingen zijn de grootste bron van afval 
op evenementen. 
Gas is de enige toegelaten vorm om te koken (houtskool of ander brandstof barbecues zijn NIET 
toegelaten) 
Zorg ervoor dat je ver genoeg verwijderd bent van elk brandbaar materiaal, inclusief tenten, 
beschutting en zorg ervoor dat je materiaal in goede conditie is. 
Pro tip: breng enkele metalen panelen mee om je vlam te beschermen tegen de wind. 
 
DOUCHEN 
Zonnedouche en onder druk staande kampeerdouches zijn een makkelijke en goedkope oplossing 
om je te wassen na warme, stoffige dagen 
 
GENERATOREN & GAS VEILIGHEID 
(De foute manier om te burnen) 
Als je een generator meebrengt, onthou dan dat je niet in de no-sound zone kan kamperen. Zorg 
ervoor dat je al de vereisten hieronder respecteert. 
Denk erover om een geluidsisolatie te bouwen rond je generator. Of nog beter, probeer met een goep 
of een barrio samen een grotere/stillere generator te delen. 
 
Generatoren moeten binnen de grenzen van je kamp of barrio geplaatst worden, minstens 10 meter 
van de perimeter straat en minstens 25 meter van elke begroeiing. 
Alle generatoren moeten een aardingspin hebben, deze aarding moet gecertificeerd zijn (ons team zal 
je aarding inspecteren samen met een lokale elektricien, voor de overheidsinspectie) Laat ons weten 
als je hulp nodig hebt bij de aarding, door contact op te nemen met het productiekantoor voor het 
event begint 
 
Elke gas of benzinetank moet afgeschermd zijn van de zon en ver weg van elke warmtebron bewaard 
worden. 
Alle rubber onderdelen (buisjes, koppelingen,….) moeten in goede staat zijn, ver weg van 
warmtebronnen (zon, keuken, etc) en beschermd tegen per ongeluk en ongewenste manipulatie. 
Benzine moet minstens 15 meter van de generator bewaard worden en afgeschermd van de zon en 
elke andere vorm van warmtebron. Daar bovenop moeten grote tanks afgeschermd worden door een 
omheining om ongewenste toegang te vermijden. 
 
Alle bezine tanks en gasflessen moeten het CE merk hebben en goedgekeurd door ons. Onze 
techniekers moeten een dagelijkse check doen van alle vuurinstallaties en koppelingen om te 
verzekeren dat er aan de vergunningseisen voldaan wordt en dat ze door de overheidsinspectie 
geraken. 
 
Brandblussers (6kg ABC poeder). Zelfs als je enkele een kookinstallatie hebt, is het 
aangeraden om een brandblusapparaat in de buurt van de keuken te plaatsen. 
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C) JIJ & DE MONEGROS WOESTIJN :  begrijp 
waar je ben 

 

C.1) HOE DE WOESTIJN EEN IMPACT OP JE HEEFT… 
 
TERREIN  
Bepaalde plaatsen van de site zullen omheind zijn voor uw veiligheid. Veel plaatsen rond de site 
bevatten putten en diepe scheuren in de grond. De heuvels bestaan uit losse kleur en zijn niet 
geschikt om te beklimmen. Iedereen dat de site verlaat loopt het risico om verwondingen op te lopen. 
 
GEZONDHEID… en INSECTEN  
Geloof het of niet, er zijn insecten op Nowhere. En, nog belangrijker - ze kunnen ziektes overdragen! 
Dus, wees voorzichtig, let op je gezondheid en doe wat je kan om NIET ziek te worden. 
Virussen van een gewone verkoudheid, tot het norovirus kunnen zich verspreiden op Nowhere. 
 
Als je symptomen ervaart zoals, verstopte neus, braken, hoge koorts, geelzucht of malaise, kan het 
zijn dat je ziek bent van bedorven eten of water. Zoek onmiddellijk medische hulp en behandel geen 
eten of drinken. 
 
WIND  
De wind kan mooie stof wervelwinden veroorzaken, maar ze zijn krachtig genoeg om tenten te laten 
wegvliegen en constructies te vernietigen, en letterlijk dingen met zich MEENEMEN. Denk er aan om 
alles goed vast te maken aan de grond. 
 
STOF  
Stof kruipt overal. Je zal het proeven, eten en inademen. Dus, denk er aan: een stofbril is niet gewoon 
om er cool uit te zien 
 
STORM & REGEN 
De kracht van de natuur, heel mooi EN gevaarlijk in een woestijnachtige situatie! 
Denk er aan om greppels te graven rond je tent en kamp om te voorkomen dat je onderdeel wordt van 
een nieuw gevormde rivier of modderstroom. 
 
BIOHAZARD SITE  
Onze locatie bevindt zich in een “groene” omgeving, maar de plaatsen in de buurt van ons zijn lichtjes 
anders. De rivier wat verderop bevat chemische stoffen van boerderijen en is helemaal niet schoon. 
 
ZON 
Geen grap: respecteer de zon. Blijf uit de zon van 1u tot 4u in de namiddag (probeer een siesta). 
Gebruik een hoed, zonnebril, zonnecrème, natte kledij en beschutting om je blootstelling aan de zon 
zoveel mogelijk te beperken. 
 

*** 
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SYMPTOMEN VAN UITDROGING:  
Hoofdpijn, buikkrampen, buikpijn, constipatie of griepachtige symptomen zijn 
uitdrogingsverschijnselen, en zijn zowel warmte-gerelateerde als koude-gerelateerde symptomen 
(zonnesteek en onderkoeling). Als jij of iemand die je kent last heeft van deze symptomen of tekenen 
heeft van oververhitting, of nog erger, koude rillingen in de middagzon, breng hem dan onmiddellijk 
naar de schaduw en laat iemand Malfare contacteren. 
Alcohol gebruik, caffeine en andere drugs zorgen ervoor dat je risico loopt op dehydratatie en je moet 
er dus zorgvuldig op letten dat je voldoende water drinkt. 
 
ENKELE SIGNALEN DAT JE NIET VOLDOENDE WATER DRINKT: 
Je hebt niet steeds een waterfles bij je 
Je spoelt of drinkt kleine slokjes in plaats van diep te drinken 
Je wacht om te drinken tot je dorst hebt, dan is het al te laat 
Je wordt chagrijnig 
Je urine is allesbehalve helder en overvloedig 
 

*** 
 
C.2) … EN HOE BESCHERM JE JEZELF 
 
BIJ JE HEBBEN 
Dit is een lijst van dingen die je steeds bij je moet hebben: 

● Een zaklamp met voldoende batterijen 
● Een riem of rugzak 
● Een aluminium of plastiek beker met een karabijnhaak 
● Waterfles 
● Stofbril (er zijn regelmatig stofwinden) 
● Zonnebril 
● Hoed, sjaal, pet, iets om je te beschermen tegen de zon 
● Zonnecrème 
● Muggenmelk - erg sterke muggenmelk 
● Handdesinfecterend middel 
● Afvalzak & draagbare asbak 

 
HYDRATEER JEZELF 
Per 10 liter: 
26gr zout  
29gr carbonaat van soda 
15gr kaliumchloride (aka natriumarm zout) 
5L vruchtensap (vermijd pompelmoes) 
1,5L bruiswater 
1 zak ijs (2L) 
1,5L water 
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WAS JE HANDEN 
OVERLEVINGSREGELS: WAS JE HANDEN REGELMATIG (na het toiletbezoek, voordat je eten 
klaarmaakt, kookt of consumeert; na een groepsactiviteit waar je lichamelijk contact gemaakt hebt). 
Breng ook handdesinfecterende gel en gebruik het regelmatig. 
Dit is de beste manier om problemen te vermijden. 
 
 
C.3) LAAT NIETS ACHTER: HOE DE WOESTIJN NIET 
BEïNVLOEDEN 
 
Essentieel, jij bent zelf verantwoordelijk voor de invloed die je hebt op je omgeving. Onthoudt, 
er mag geen bewijs zijn de je ooit op Nowhere geweest bent. 
DIT IS JOUW EVENEMENT. WEES ER LIEF VOOR EN HET ZAL LIEF VOOR JOU ZIJN 
 
HIER ZIJN DE REGELS OM JE INVLOED OP HET EVENEMENT TE VERMINDEREN: 
 

● Voordat je vertrekt, verwijder elke overtollige verpakking om je afvalproductie te 
minimaliseren. 

● Wees voorzichtig met MOOP (Matter Out Of Place): alles wat niet tot de natuur behoort mag 
niet op de grond. Wees extra voorzichtig en raap MOOP op als je iets ziet liggen. 

● Het gebruik van doorzichtige afvalzakken helpt ervoor te zorgen dat alles juist gesorteerd kan 
worden en zorgt mee voor de veiligheid van de vrijwilligers die het afval verwerken. 

● Elke dag moet het afval verwijderd worden van de plaats waar je kampeert/of je barrio. Afval 
moet naar de W&R Zone gebracht worden tijdens de openingsuren. Check de WWW gids 
Wat? Waar? Wanneer? Gids! Voor de plaats en de openingstijden van de W&R Zone. 

● Als je naar het dorp gaat om te winkelen neem je gesorteerd afval mee naar één van de 
recyclage containers om zo de afvalberg op de site te verminderen. 

● Neem je dingen terug mee naar huis. Als je het kon meebrengen, kan je het ook mee 
terugnemen (en Nowhere moet het niet voor jou regelen (vrijwilligers, communitie, etc) 

● Zorg ervoor dat je genoeg tijd voorziet om in te pakken en op te ruimen en ervoor de zorgen 
dat je GEEN SPOREN ACHTERLAAT. 

● Voordat je weg gaat, doe een extra controle en opruim van de plaats waar je tent stond. 
 
 
HOE DE W&R ZONE JUIST GEBRUIKEN 
 
W&R Zone is de aangewezen locatie om je afval en recyclage naartoe te brengen, niet ver van de 
Nowhere site. 
Deze zone moet met zorg en respect gebruikt worden, denk eraan dat vrijwilligers niet moeten zorgen 
voor dingen die jij niet meer wil. 
 
Afval in de W&R zone moet gescheiden worden in de volgende categorieën: 
Recyclage: 
GEEL - Metaal, plastiek & tetrapacks 
GROEN rond gevormd - Glass, flessen en bokalen 
 BLAUW - Zuiver papier en karton 
GROEN vierkante afvalcontainer - Algemeen afval (beperkt tot een minimum!) 
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COMPOSTPUTTEN -  Compost & Vuil papier/karton (bv: keukenpapier, koffiefilters,…) <geen vlees, 
zuivel of citrus> 
 
Als je je afval niet zorgvuldig sorteert, zal je het opnieuw moeten doen, en je wil je handen niet 
opnieuw in een afvalzak stoppen. Neem je voorzorgen! 
 
GREY WATER  
Grey water (afvalwater) mag NIET in het toilet of bij composteerbaar materiaal gegooid worden omdat 
dit schadelijke chemische stoffen bevat wat het evenwicht bij het composteren verstoord. 
Om voor je grey water te zorgen, gebruik enkel eco-friendly/bioafbreekbare zeep, detergents, 
douchegel, etc. Dan, filter of zeef all het water om grote stukken zoals voedselresten te verwijderen. 
Deze horen bij het algemeen afval. Tenslotte, verzamel je grey water om het af te voeren in het 
plaatselijke dorp, maak een verdampingsvijver of verdampingsdelta, of verspreid het in de omliggende 
struiken. 
 
Vergeet niet dat de aarde op Nowhere niet erg poreus is. 
Graaf geen diepe putten, want het water zal niet wegtrekken en het zal vliegen en muggen 
aantrekken. 
 
HOE HET TOILET GEBRUIKEN 
Er zijn enkele belangrijke verschillen met huishoudelijke toiletten. Alleen de 3P’s horen thuis in het 
toilet: Plas, Poep, Papier. GEEN vochtige doekjes, tampons, plastiek of andere voorwerpen 
alstublieft. 
 
Elke portaloo wordt regelmatig aangevuld met toiletpapier en handdesinfectiemiddel. 
 
Toiletten worden verzorgd door een leger van geweldige “SHIT Ninjas”. Elke barrio heeft er één, and 
hun naam zal opgehangen worden bij elke toilet. 
Als er een probleem is met een toilet (te weinig papier/ hand reinigingsmiddel , etc), laat het hen dan 
weten zodat het probleem zo snel mogelijk verholpen kan worden. 
 
Menselijke uitwerpselen zijn giftig en kunnen serieuze ziektes veroorzaken. 
Alstublieft doe je behoefte enkel en alleen in de daarvoor voorziene toiletten! 
 
 

 
 

5) SAMENLEVEN MET 
ANDERE NOBODIES 

 
Dit team ondersteunt en vertegenwoordigt gezinnen, verschillend bekwame deelnemers (fysiek en 
anderszins), mensen van kleur, LGBT +, en individuen die mogelijk behoeften of zorgen hebben die 
verder gaan dan die van een 'typische' deelnemer, zowel voor als tijdens het evenement. Voor meer 
informatie, bezoek de WEBSITE of email inclusion@goingnowhere.org 
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A) Toestemming 
 

Nowhere kan een erotisch geladen omgeving zijn. We willen helpen bij het voorkomen van seksuele 
intimidatie en mishandeling terwijl we ervoor zorgen dat seks-positieve vrije expressie gedijt! 
Het is belangrijk om uw eigen seksuele grenzen te kennen en te uiten, evenals om de grenzen van 
uw partners te vragen en te respecteren. 
 
ZWIJGEN IS NIET GELIJK AAN TOESTEMMEN! Communicatie is het beste glijmiddel: vraag steeds 
en wacht op een “JA!” Alles wat verschillend is van een enthousiaste “JA!” Moet verstaan worden als 
“NEEN” en moet gerespecteerd worden met een glimlach. 
 
Toestemming wordt soms aanzien als het 11de principe. Het is iets dat we allemaal graag denken dat 
we het begrijpen, of dat we steeds respectvol zijn in onze interacties met andere branders. Helaas 
gebeuren consentovertredingen ook bij burners. Ze kunnen iemands ervaring verpesten — of erger. 
 
Toestemming is een kader dat we allemaal kunnen gebruiken om er zeker van te zijn dat niemand het 
slachtoffer is van ongewenste acties van anderen. Toestemming draait niet alleen rond seks, het is 
nodig voordat je handelt in een verlangen naar anderen, inclusief niet-seksueel aanraken, het 
gebruiken van andermans spullen en het maken van foto's. Dus… hoe wordt iemand een zeer 
consensuele persoon? Hier is een stap-voor-stap handleiding. 
 
1. Weet wat van jou is en wat van anderen is. 
Het lijkt eenvoudig: mijn lichaam is van mij, en jouw lichaam is van jou. Maar heb je ooit de drang 
gehad om in de billen van een mooi meisje te knijpen of op de billen van een vriend te tikken? 
Je zag het, het ziet er onweerstaanbaar uit, het is vlak voor je…. Dus je kan het aanraken, toch? Nee, 
dat kan je niet! Toestemming krijgen is key! 
 
2. Vraag wat je wil van een persoon die in staat is om toestemming te geven 
Om legale toestemming te krijgen rond seks, moet je de legale leeftijd hebben en fysiek in staat zijn 
om toestemming te geven (niet onderbewust, slapend of geïntoxiceerd). Dit laatste kan lastig zijn, dus 
het is beter om te wachten tot iedereen min of meer nuchter is. 
Vervolgens, moet je vragen wat je wil. Dat kan beangstigend zijn, omdat je een “Neen” zou kunnen 
horen en je beschaamd of afgewezen achterblijft. Maar dit gaat elke keer makkelijker. 
 
Voyeurisme is deelnemen: 
Vraag voordat je seksuele activiteiten verricht terwijl je in het zicht van andere mensen bent. Als 
mensen om u heen niet willen meedoen, zoek dan een betere locatie. Barrios moeten duidelijk 
plaatsen markeren waar seksuele activiteit of op volwassenen gerichte evenementen zullen 
plaatsvinden, en moeten aangeven dat minderjarigen niet kunnen binnenkomen. Minderjarigen 
hebben een polsband met een andere kleur dan andere deelnemers. 
 
3. Luister naar het antwoord 
Nadat je gevraagd hebt wat je wil, moet je wachten op het antwoord. Onthou: stilte is geen 
toestemming. Als de persoon niet antwoordt, moet je wachten tot je een antwoord hoort. Laat de 
andere persoon weten dat je niet verder doet behalve als ze ‘Ja’ zeggen. Als het antwoord NEEN is, 
aanvaardt dit dan. Probeer de persoon niet te overtuigen om zijn antwoord the veranderen. ‘NEEN’ is 
het antwoord. 

19 



 
4. Toon dankbaarheid voor elk antwoord maar vooral "Nee" 
Een echte meester van instemming aanvaardt niet alleen het antwoord, maar toont er ook 
dankbaarheid voor. Het is gemakkelijk om dankbaarheid te tonen voor bevestigende antwoorden, 
maar het is nog belangrijker - en moeilijker - wanneer iemand zegt 'Nee.' Nee zeggen kan moeilijk zijn 
... Mensen zijn vaak bang om als “niet cool” gezien te worden door nee te zeggen. We moeten niet 
vergeten dat het zeggen van 'Nee' deel uitmaakt van Radicale zelfexpressie! 
 
5. Blijf controleren. Zelfs nadat je een ‘Ja’ gekregen hebt, blijf controleren of het nog steeds JA is. 
Controleer of elke nieuwe actie nog steeds ok is voordat je verder gaat. Wees alert voor een partner 
die stil wordt; vraag opnieuw en controleer of ze nog steeds toestemming geven. Sommige mensen 
doen dit wanneer ze bang zijn of getraumatiseerd. Ook al heb je misschien niets fout gedaan, de 
persoon waar je bij bent kan zich plots onveilig voelen om een bepaalde reden. Controleer, stop met 
wat je aan het doen bent, en wacht tot je partner verbaal bevestigd dat alles ok is en je nog steeds 
toestemming hebt. 
 
6. Kom op voor toestemming. Tenslotte, als meester van toestemming, moeten we altijd bewust zijn 
van de mensen rondom ons. We worden vaak geconfronteerd met situaties die verdacht zijn. Je kan 
en zou altijd moeten controleren bij anderen, zelfs bij vreemden. Voel je je veilig? Ben je ok? Zoek je 
een veilige plaats of vriend? Geeft iedereen hier zijn volledige toestemming? Dit zijn allemaal goede 
vragen om te stellen in een oncomfortabele situatie. Wees bereid om een persoon te helpen die zich 
in een benarde situatie bevindt, om hem/haar in veiligheid te brengen, of dit nu naar Malfare is of naar 
hun vrienden. 
 
WAAR KAN JE HULP KRIJGEN 

●  Zoek een Nomad of ga naar de Malfare tent als je het gevoel hebt dat je in gevaar bent. 
● Meld het incident bij Malfare of gebruik de anonieme meldingsbox in de Welfare Enough 

dome 
● Praat met iemand in de Safe Space door de anonieme meldingsbox te gebruiken in Welfare 
● Het is voldoende om de aanvraag te doen. De box wordt elke dag gecheckt om 16:00u van 

dinsdag tot zaterdag en om 11u op zondag. We doen ons best om binnen ons team van 
luisteraars iemand te zoeken met het geslacht en de taal van uw voorkeur om je te ontmoeten 
in de Welfare dome op dezelfde dag een uur nadat de box is geledigd (17:00 dinsdag tot 
zaterdag, 12:00u op zondag) en om je te verwelkomen in de Safe Space voor een gesprek. 
De persoon zal een blauwe hoed dragen om zichzelf kenbaar te maken. 

● Email consent@goingnowhere.org om een incident te melden na het evenement. 
 

B) KINDEREN 
 
Vanuit het standpunt van Nowhere en de wet, een kind is iedereen die jonger is dan 18. 
Controleer met de barrios voor de openingsuren voor kinderen en de WWW gids voor 
familie-vriendelijke workshops. Verder dicteert Nowhere niet wat geschikt is voor uw kinderen; dat doe 
jij als hun ouder / verzorger. Vergeet niet dat kinderen meer last kunnen hebben van de barre 
omstandigheden dan wij volwassenen! 
 
Een verloren kind onder 12 jaar zal naar Malfare gebracht worden tot de verantwoordelijke 
volwassenen voor het kind gevonden is. 
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Zoek je een plaats om naartoe te gaan? Ohana House is de plaats om andere families te ontmoeten. 
Er wordt een jaarlijkse discussie sessie gehouden rond “kinderen op Nowhere”, die voor iedereen 
toegankelijk is. 
 
Denk eraan dat: 

1.  als je een bar hebt: alcoholische dranken schenken aan minderjarigen illegaal is. Ze hebben 
een andere kleur polsbandje om ze te herkennen. 

2. Seksuele handeling in het openbaar: het in het openbaar vertonen van seksuele handelingen 
waarbij minderjarigen aanwezig kunnen zijn, inclusief seksuele relaties in het openbaar 
hebben, is een groot strafbaar feit in Spanje. Als je ervoor kiest om deel te nemen aan 
seksuele activiteiten bij Nowhere, doe dit dan in een privéruimte. 

C) EMOTIONELE SURVIVAL GIDS 
Alles is moeilijker op Nowhere. Dit geldt ook voor hoe je dingen ervaart - het kan moeilijker zijn, daar! 
Bijvoorbeeld, interactie kan bijvoorbeeld soms te intens aanvoelen en / of u voelt zich een beetje 
alleen of vervreemd, zonder vertrouwd comfort om op te vertrouwen. Maar er zijn genoeg manieren 
om hiermee om te gaan! 
 
Hier zijn enkele tips: 

● Wees lief voor je lichaam 
● Zoek hulp als je de nood voelt 
● Geef je grenzen op en communiceer - of het nu met vreemden is of met je dierbaren 
● Ervaar de ervaring die JOU gelukkig maakt 
● Connecteer op een manier die voor JOU comfortabel is 
● Na Nowhere, wees slim, en neem je tijd om je keuzes te reflecteren - of dat nu op het 

evenement is of in de “default wereld” 
 

Vergeet niet de Nowhere Emotional Survival Guide te lezen 

D) FOTOGRAFIE 
 
NOWHERE is een speciale plaats, waar mensen aangemoedigd worden om zichzelf te uiten in 
verschillende kleurrijke manieren. Het is een feest om te aanschouwen met je ogen, en de camera. 
VRAAG ALTIJD TOESTEMMING. NEEM GEEN FOTO’S VAN IEMAND TEGEN ZIJN/HAAR WIL IN. 
 

● In het geval dat je een geschil hebt met iemand over fotografie, roep dan een NoMad of kom 
naar Malfare, zodat de vrijwilligers daar kunnen helpen om de situatie te bemiddelen. 

● Uw recht om iemands foto te nemen en te publiceren, overschrijft NOOIT zijn recht op 
privacy! 

● Als je foto's op Facebook of andere sociale netwerkplatforms post, WEES 100% ZEKER dat 
IEDEREEN op je foto's blij is dat ze worden gepost, VOORDAT ze online gaan. Je moet 
mensen niet online taggen tenzij je daarvoor expliciete toestemming hebt. 

● Er mogen GEEN foto's genomen en gepubliceerd worden voor COMMERCIEEL gebruik 
zonder de schriftelijke toestemming van de Nowhere organisatie. 

● Privékampen zijn heilige grond: ga nooit iemand anders zijn kamp binnen en maak foto's! 
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● Iedereen die video opneemt, moet dezelfde regels volgen. 
● We hebben enkele goedgekeurde journalisten ter plekke - hun camera's worden gemarkeerd 

met een tag met de tekst 'Media' en u kunt hen vragen om u niet te fotograferen of te filmen. 

C) DRONES 
 
Om privacy en grenzen te respecteren, onbevoegde dronevlucht is tijdens het evenement niet 
toegestaan op het terrein. Hoewel Nowhere, zijn omgeving en zijn Nobodies inderdaad mooi en 
fotogeniek zijn, net als bij foto's, is het essentieel om toestemming te krijgen voordat je een opname 
van iemand maakt. Helaas is het met drones onmogelijk om dit te doen. 
 
Je kunt je drone OFFSITE laten vliegen, maar je moet absoluut 50 m horizontaal verwijderd blijven 
vanaf de perimeter van de site. Specifieke vluchten kunnen alleen worden toegestaan als ze van 
tevoren door het team van Comms zijn goedgekeurd en vervolgens onder toezicht kunnen worden 
uitgevoerd. Of anders ... ongeautoriseerde vluchten worden waarschijnlijk neergeschoten met een 
gigantische katapult. E-mail comms@goingnowhere.org voor meer info. 

D) GELUIDSADVIES EN GELUIDSZONES 
 
Nowhere is een 24u beleving, gehouden op een kleine locatie. Niet iedereen zal slapen of dansen 
wanneer je dat wil. Hiervoor is het belangrijk dat je controleert hoe ver je geluid reikt over Nowhere. 
We vragen je dat je de geluidszones respecteert en pre-registreert op barrios@goingnowhere.org 
zodat we ervoor kunnen zorgen dat je barrio in de juiste zone ligt. 
Als je meer advies wil over hoe je geluid onder controle te houden op Nowhere, bezoek of contacteer 
het geluidsteam op sound@goingnowhere.org. 
 

6) PRAKTISCHE INFORMATIE 
A) SPULLEN KOPEN 

 
WAT KAN JE LOKAAL KOPEN 
De lokale gemeenschappen zijn een groot voorstander van Nowhere, dus overweeg lokale bedrijven 
te ondersteunen door te winkelen voor benodigdheden in de nabijgelegen steden Castejón de 
Monegros, Albalatillo of Sariñena, op weg naar de site. Vergeet je niet te kleden voor de beschaving 
wanneer je de stad in gaat! 
 
Castejón de Monegros is het dichtstbijzijnde kleine stadje aan de site, maar het is moeilijker te 
bereiken vanwege slechte wegomstandigheden. Het heeft: 

● Een winkel (basisvoedsel, water, etc.) 
● Een bakkerij 
● Een slager 
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● Een benzinestation (dat ook ijs verkoopt) 
Sariñena is iets groter dan Castejón en heeft een ruimere keuze aan winkels en andere 
voorzieningen. Het heeft: 

● Geldautomaten  
● Grotere supermarkten 
● Een ijzerhandel (Ferreteria) - Salamero (Av Huesca, 25. 22200 - telefoonnummer +34 974 26 

50 35, Sia (Barrio Estación, 78, 22200 Barrio de la Estación, Huesca Telf: +34 
● 974 57 07 77 openingsuren 08:30 tot 13:30 en 15:30 tot 19:30 uur.) 
● Een apotheek 
● Het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum (zie hieronder voor adres) 
● Twee hotels 
● Een treinstation (hoewel dit ongeveer 3 km verwijderd is van de stad zelf) 

 
GAS: OPGELET! SPANJE HEEFT ZIJN EIGEN SYSTEEM 

● De meeste hardwarewinkels of de sanitaire afdeling van grote doe-het-zelfzaken zoals Leroy 
Merlin verkopen kleine campinggascontainers. 

● Butaanflessen van 6 kg (butano) kunnen worden gekocht in de servicestations van Repsol, 
Campsa en Petronor, waaronder die in Sariñena. U moet een aanbetaling achterlaten voor de 
aankoop en deze vervolgens retourneren. Er zijn niet veel beschikbaar in de stad. 

● U moet een contract ondertekenen om grotere (12,5 kg) flessen te kopen en een aanbetaling 
op de fles te doen. 

● Propaan (propano) is niet gemakkelijk om te kopen. Sommige winkels kunnen erop staan dat 
je een lege gasfles hebt om in te ruilen voor de nieuwe. 

● Spaanse gasflessen hebben een specifieke bajonetconnector die niet compatibel is met 
andere systemen, dus zorg ervoor dat u de juiste aansluiting op uw gasapparaat hebt als u 
gas koopt in Spanje. 

● Sommige hardwarewinkels verkopen converters om u in staat te stellen standaard Europese 
campinggastoestellen aan te sluiten op Spaanse gasflessen. 
 

WAAR KAN JE NOG WINKELEN IN DE BUURT 
 
Huesca en Zaragoza (Zaragoza is verder weg), en het regionale commerciële centrum, ze 
hebben: 

● Cash & carry-Makro (alleen kaarthouders) 
● Supermarkten, bijvoorbeeld Carrefour 
● Doe-het-zelf, houttuin - Leroy Merlin, Brico Depot, Aki 
● Algemene hardware-benodigdheden 
● Verhuur van auto's, bestelwagens en elektrische gereedschappen 
● Voor boodschappen is Fraga of Lleida ook de moeite van het bekijken waard als je vanuit 

Barcelona of vanuit het noorden van Spanje komt. 
 
SPAANSE SCHEMA'S 
BIJNA GEEN ENKELE WINKEL IS OPEN OP ZONDAGEN. Hou hier rekening mee  als u van plan 
bent om je te bevoorraden voordat u bij Nowhere aankomt. Alleen grote winkelcentra en 
supermarktketens zijn geopend de eerste zondag van elke maand, maar enkel in Zaragoza en 
Huesca. 
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OPENINGSTIJDEN: 
Kleine winkels: van 09.30 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur. 
Gesloten op zaterdagmiddag en zondag. 
 
Supermarkten: van 9:00 tot 21:00 uur. Van maandag tot en met zaterdag. 
Supermarkten buiten de stad, zoals Carrefour, zijn meestal zes dagen per week van 10:00 tot 22:00 
uur geopend. 
 

B) HOE ER TE KOMEN 
 
AANKOMSTDAG 
Gate opening: MIDDAG - Maandag 8 juli 
Mensen met een ticket zullen toegelaten worden on-site om hun kamp op te zetten en andere 
projecten te helpen voor de festiviteiten beginnen, met een vooraf geregelde geldige Early Entrance 
pas. Kom niet vroeger dan maandagmiddag…. Of je zal moeten wachten in de warme zon. 
Nowhere start: Dinsdag 9 juli 2019 
 
EARLY ENTRY: Woensdag 3 juli 
Enkel vooraf geregistreerde vrijwillegers, barrios en zij die vooraf hun project besproken hebben met 
arts@goingnowhere.org, volunteers@goingnowhere.org of barrios@goingnowhere.org zullen vroeger 
on-site toegelaten worden dan Maandag middag 8 juli. 
Als je vroeger toekomt aan de gate zal je weggestuurd worden! 
 
TRANSPORT 
 
VLIEGTUIG  
De dichtsbijzijnde luchthavens zijn: Zaragoza, Barcelona en Reus. Het kan ook handig zijn om 
vluchten te checken naar Girona, Bilbao, Madrid en Valencia. 
 
TREIN  
Het dichtsbijzijnde treinstation en bus stop is Sariñena. Onthoudt dat het treinstation 3km buiten het 
dorp ligt.  
 
TAXIS 
Er is een taxi service van Sariñena naar Nowhere en terug. Bel:  
Yoli Sales: +34 615 974 052 
Amadeo Sales: +34 619 726 466, +34 974 570 138, +34 615 323632 
Taxis hebben 4 tot 8 plaatsen. Prijs; €45 van Sariñena treinstation, €40 van Sariñena centrum.  
 
NOWHERE BUS 
Onze fantastische bus crew hebben een aantal bussen geregeld van Barcelona en Zaragoza naar het 
land van stof. 
Om het tijdsschema te raadplegen en tickets te bestellen, ga naar de Nowhere Bus ticket pagina 
www.goingnowhere.org/bus of voeg je toe aan de Facebook groep.Voor vragen voer de bus, email 
bus@goingnowhere.org. 
 
AUTODELEN/ AUTO HUREN  
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Autodelen is een leuke manier om naar Nowhere te gaan met vrienden, of om nieuwe vrienden te 
maken. Je helpt hierdoor ook het verkeer en luchtvervuiling te verminderen. Autodelen is ook een 
goede manier om de reiskosten te delen. 
 
PERSOONLIJK VOERTUIG 
Natuurlijk kan je je eigen voertuig gebruiken om naar Nowhere te komen. 
 
WEGBESCHRIJVING 
 
NOWHERE 2019 is op: 
GPS: 41°40'45.4" Noord 0°09'04.3" West (of 41.679270, -0.151182)  
 
Start met het REPSOL gas station (Avenida de Fraga, 17, Sariñena) aan je linkerzijde en rijdt uit 
Sariñena (zet je kilometerstand op 0) 
Na 400 meter, rijdt over de brug en ga rechts 
Op km 7.4 draai rechts (Er is een groot bruin bord waar RUTA JUBIERRE opstaat) 
Op km 11 splitst de weg, houdt links aan 
Op km 12.2 splitst de weg opnieuw, houdt hier rechts aan 
Op km 13.3 rijdt over de brug 
Op km 13.9 de weg draait 90 graden (er is een COTO DEPORTIVO DE CAZA bord) volg de weg naar 
de Ermita (een kleine kerk die je na enkele meters op je linkerzijde ziet) 
Op km 14 rijdt voorbij de Ermita op je linkerzijde en blijf rechtdoor rijden 
Op km 14.6 zal je de splitsing vinden om naar de Nowhere site van 2013 te gaan, NIET AFDRAAIEN, 
BLIJF RECHTDOOR GAAN! 
Op km. 15.1 zal je de afslag naar rechts voorbij rijden om naar de Nowhere site van 2016 te gaan. 
Opnieuw NIET AFDRAAIEN, BLIJF RECHTDOOR GAAN 
Op km 17.1 draai links op de weg naar Nowhere… 
Op km 19.5 je komt aan de Gate. WELKOM HOME! 
 
RIJDEN/PARKEREN 
Nowhere is een verkeersvrij evenement, met uitzondering van Art Cars volgens bepaalde regels. 
 
Als je toekomt op de site, heb je 2 mogelijkheden: 

● Als je je voertuig nodig hebt tijdens de week, bijvoorbeeld om naar het dorp te gaan voor 
bevoorrading, zal je moeten parkeren op de parking. Het is toegestaan om je auto leeg te 
maken op de plaats waar je zal kamperen voordat je de auto gaat parkeren, maar je mag het 
event niet meer oprijden zodra je auto geparkeerd is. 

● Als je je voertuig nodig hebt in de buurt van je kampeerplaats/barrio, zal je toestemming 
moeten krijgen aan de Gate en dit achter je voorruit plaatsen. Onthoudt ALS JE ON-SITE 
PARKEERT, MAG JE JE AUTO NIET VERPLAATSEN TOT HET EINDE VAN HET 
EVENEMENT 

 
Algemene regels: 

● Respecteer de 10km/h snelheidslimiet 
● Gebruik enkel de perimeter weg 
● Auto’s mogen on-site niet rijden tussen zonsondergang (ongeveer. 21u) en zonsopgang 

(ongeveer 7u) Als je toekomt aan de Gate na zonsondergang, zal je de auto moeten parkeren 
op de parking en de volgende morgen moeten terugkomen. 
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7) VEILIGHEIDSINFORMATIE 
BEL 112 voor alle nationale helpdiensten 
 

A) GEZONDHEIDSCENTRA 
 
Voor noodgevallen, er zijn gezondheidscentra (Centros de salud) in: 
 
SARIÑENA: 25 minuten rijden. Adres: Carretera Zaragoza. Avenida Zaragoza, 10, 22200, Sarinena. 
Telefoonnummer: +34 974 571 027 (noodgevallen) or +34 974 571 202 (reservaties) 
HUESCA (HOSPITAL): meer dan 1 uur rijden. Adres: Hospital San Jorge. Avenida Martínez de 
Velasco, 36, 22004 Huesca. Telefoonnummer: +34 974 247 000 
 
Gezondheidscentra behandelen iedereen gratis, maar je moet wel betalen voor medicatie in de 
apotheek. Als een bezoek aan het ziekenhuis nodig is, zal je moeten betalen als je geen Europese 
gezondheidsverzekering kaart hebt. Blauwe foto kaart. 
 

B) VUUR EN VUURVEILIGHEID 
 
Er is een groot brandrisico in Los Monegros en er is een TOTAAL verbod op vuur in deze omgeving. 
Dit wordt door de wet afgedwongen. 
 
Dit betekent: 
Geen vuurwerk, vuurfakkels, of rotjes. 
Smijt geen sigarettenpeuken weg! 
Steek geen barbecues aan, kampvuur of ander vuur (gas barbecues en gas campingvuur zijn wel 
toegestaan, vast brandstof in elke vorm is niet toegestaan) 
Er mag geen enkele keuken of andere warmtebron binnen de eerste 10meter van de perimeter 
geplaatst worden. 
Er mag niet met vuur gespeeld worden buiten de daarvoor voorziene plaats (Fire Arena) en 
tijdstippen. 
 
Als je vuurspuwer of elk ander soort van effect hebt in je kamp of kunstwerk, contacteer ons dan 
alstublieft voor aanvang van het evenement op firesafety@goingnowhere.org 
 
LEES ONDERSTAAND INSTRUCTIE ZORGVULDIG… IN GEVAL VAN NOOD, ZAL JE JEZELF 
DANKBAAR ZIJN DAT JE DIT GEDAAN HEBT! 
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In geval van brand, een perimeter zal gemaakt worden om mensen te beschermen, de perimeter zal 
groeien wanneer nodig, zelfs tot eventuele evacuatie van de volledige site. 
 
Elk item gevuld met brandstof (gasflessen, benzine) moet verwijderd worden van een potentieel vuur, 
inclusief een rijdend voertuig en potentieel brandbaar materiaal of objecten. Maar blokeer in geen 
enkel geval - zelfs niet tijdelijk - de toegangswegen en zorg ervoor dat je zelf geen gevaar loopt! 
 
Volg alstublieft altijd de instructies. Wees geen held, wordt geen onderdeel van het probleem! 
 
Als je vuur opmerkt: 
Roep voor hulp, en zorg ervoor dat mensen begrijpen wat je nodig hebt. 
Stuur mensen weg van het vuur 
Verwijder alles wat brandbaar is (hout, tenten, bezine) zoveel als mogelijk 
Bestrijd het vuur zoveel als mogelijk is 
Gebruik niet meer dan 2 brandblussers om het vuur te doven 
Gebruik zand of water om het vuur verder te bestrijden 
 
In elk geval, Nowhere Site Lead zal de local brandweer bellen 
 
Noodgeval 112 
 
BRANDALARM 
Er zijn twee soorten brandgevaar dat een snelle evacuatie van de site zouden veroorzaken. 
- Als er vuur onsite is 
- Als er vuur offsite is - en het bedreigd het event en de deelnemers 
 
Als Norg personeel (Malfare en Emergency Teams) denken dat het vuur niet onder controle is, dan 
zal een evacuatie plaatsvinden. 
De Malware Shift Lead heeft de leiding over de evacuatie en kan afwijken van het protocol wanneer 
de gebeurtenis zich voordoet. 
 
Volg alstublieft de instructies van mensen met een fluorescerende vest en help ze met het 
verzamelen van al je kampgenoten. Als dit gebeurd hangt het leven van iedereen af van iedereen! 
 
ALS JE HET LUCHTALARM HOORT, GA DAN SNEL NAAR DE ONTMOETINGSPLAATS (voor 
het rode kruis) LAAT AL JE BEZITTINGEN ACHTER. WEES VOORBEREID OM NAAR DE 
EVACUATIEPLAATS TE WANDELEN (Ermita de San Miguel, met uitzondering van wanneer 
anders aangegeven door Malfare personeel.) 

C) EVACUATIE 
Vanwege de omvang van het evenement, is Nowhere verplicht om een goedgekeurd evacuatieplan te 
hebben en een middel om het aan alle aanwezigen te communiceren. Wanneer u aankomt, moet u 
ons noodplan bij de gate controleren met informatie over de veiligheids- en noodprocedures. We 
vragen je dit te lezen en het te bespreken met je kampgenoten, mensen die bij je in de buurt 
kamperen en compleet vreemden (we noemen ze nieuwe vrienden). 
 
SITE EVACUATION 
Alle mensen op het terrein MOETEN evacueren zoals aangegeven door het personeel van Malfare 
Shift Lead en Malfare (in hoge zichtbaarheidsvesten), via de aangewezen routes. 
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• GEHANDICAPTEN WORDEN verzameld en naar het EVACUATIEPUNT gebracht. Hiervoor kunnen 
eigen voertuigen worden gebruikt. U kunt doorgaan met transporteren naar off-site. Zorg ervoor dat u 
stopt bij de gate en geef hen een lijst van wie er van de locatie is verplaatst. 
• RODE KRUIS beslist over de toestand van diegenen die onder hun hoede zijn om zichzelf te 
vervoeren en of ze verplaatsing van een ambulance nodig hebben. 
• GEINTOXICEERDE DEELNEMERS moeten begeleid worden door vrienden of bij hun afwezigheid 
door diegenen die bereid zijn om kracht en overtuigingskracht te gebruiken om hen van de site te 
krijgen. 
• BARRIO LEADS zullen voor hun kampgenoten allemaal worden geregistreerd, vooral in tenten. 
• OUDERS zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 
 
EVACUATION TO TOWN 
Als de omstandigheden dit vereisen, kunnen de lokale overheidsinstanties een noodtoestand 
afkondigen, wat betekent een evacuatie van alle mensen op het terrein naar de dichtstbijzijnde 
voorzieningen in de steden Sarinena en Castejon de Monegros. Als dit nodig is, volg dan de 
aanwijzingen van mensen in hoge zichtvesten (en natuurlijk van de brandweer!), Probeer niet terug te 
gaan naar je tent om je spullen te pakken en wees geen held! Word geen deel van het probleem! 
 
TERUGKEREN NAAR SITE 
Zodra de dreiging is geneutraliseerd / ingesloten en als Malfare en site personeel of indien van 
toepassing ambtenaren van de gemeente en elders, denken dat het veilig is om terug te keren naar 
de site, zal een team van de organisatie Nowhere en nooddiensten de site bezoeken en beoordelen; 
als het veilig wordt geacht, zullen alle deelnemers weer ter plaatse worden toegelaten en op een 
geordende manier terugkeren. 
 
FIRE DRILL 
Als je naar Nowhere komt met een Early Entry pas, zal je moeten deelnemen aan de fire drill. 
Alstublieft volg alle instructies op dat belangrijk moment, want de legale toestemming van het 
evenement hangt er van af.  
 
DIT IS GEEN GRAP, wij/jij zal het op de correcte manier moeten doen. 

D) WETGEVING: ALGEMENE 
VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN 
AAN NOWHERE 2019 

 
Het kopen van een ticket en/of de toegang tot Nowhere (“het evenement”) impliceert dat je volgende 
zaken en condities aanvaard en goedkeurt, als Deelnemer: 
 
1. Disclaimer 
 
DE DEELNEMER AANVAARDT VRIJWILLIG HET RISICO VAN EIGENDOMSVERLIES, ERNSTIG 
LETSEL OF DE DOOD DOOR AAN HET EVENEMENT DEEL TE NEMEN EN AANVAARDT OOK 
VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HUN DEELNEMING. 
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Kunst installaties, theme camps (barrios), voertuigen, evenementen en optredens zijn geen eigendom 
of uitgevoerd door Nowhere (Europe) Ltd en/of Nowhere España (‘NOrg’) en dus de deelnemer neemt 
ook alle risico op letsel of verlies in verband met of voortvloeiend uit de werking of het voorval ervan 
op zich en geeft NOrg vrij van elke claim die voortvloeit uit dit risico. 
 
De deelnemer gaat ermee akkoord NOrg, zijn functionarissen, directeuren, leden, werknemers, 
vrijwilligers, vertegenwoordigers, agenten, aannemers en onderaannemers en andere deelnemers 
onschadelijk te houden voor schade, verwondingen, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven in 
verband met, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit van deelname aan een programma, evenement, 
activiteit of service op het Evenement. De deelnemer gaat er ook mee akkoord dat de onderhavige 
algemene voorwaarden ruim moeten worden uitgelegd om een vrijgave en afstandsverklaring te 
bieden voor zover maximaal toegestaan volgens alle toepasselijke wetgeving. 
 
2. Onthoudt dat 
 
De deelnemer stemt ermee in de huidige voorwaarden, alle regels in de Survival guide, principes van 
deelname en de lokale en nationale Spaanse wetgeving te lezen en na te leven. Alle voertuigen, 
inclusief vrachtwagens, aanhangwagens en campers die Nowhere binnenkomen of verlaten. 
 
De evenement site kan door het personeel van de Gate worden doorzocht. De deelnemer moet 
genoeg voedsel, water, onderdak en eerste hulp meenemen om een week in een ruwe 
woestijnomgeving te overleven. Commerciële vending is verboden, evenals alle vuurwapens, vaste 
brandstoffen, vuurwerk, raketten en andere explosieven. 
 
Dit is een LEAVE NO TRACE evenement. Je wordt gevraagd om minstens 1 uur te spenderen aan 
het opruimen van de site in aanvulling van je eigen kamp, voor je vertrek. 
 
3. Recht van toelating 
 
Kinderen jonger dan 18 jaar moeten worden vergezeld door hun moeder, vader of voogd. Als een 
deelnemer een kind meeneemt naar het evenement, stemmen zij namens het kind in met de 
contractuele bepalingen en voorwaarden en zijn zij als enige verantwoordelijk voor het kind, waarbij 
NOrg tijdens het evenement wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid of schadevergoeding. 
 
Elk gedrag dat in strijd is met de Gedragscode van de Deelnemer en de Wet, zal niet alleen leiden tot 
verwijdering van het evenement zonder de mogelijkheid van re-entry, maar zal worden gemeld aan de 
bevoegde autoriteiten, Norg wijst elke verantwoordelijkheid voor deze handelingen af. 
 
Het betreden van het evenement zonder een ticket of een geldige polsband en / of andere mensen 
helpen het evenement te betreden zonder een ticket of een geldige polsband en / of te worden 
gevonden op het evenemententerrein zonder een ticket of een geldige polsband, leidt tot 
onmiddellijke uitzetting van het evenement en kennisgeving aan juridische autoriteiten. Toegang tot 
het Evenement is een herroepbare licentie die op elk moment en om welke reden dan ook in 
overeenstemming met de wet kan worden herroepen. 
 
4.  Vroegtijdige beëindiging van het evenement 
 
Het bedrag van het ticket is niet-restitueerbaar, zelfs als het evenement vroegtijdig wordt beëindigd 
vanwege slecht weer, natuurgeweld, overheidsvoorschriften of andere omstandigheden waar NOrg 
geen controle over heeft. 
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5. Privacy 
 
Om de rechten op privacy en vrije expressie van de Deelnemer te beschermen, is het gebruik van 
afbeeldingen die door Nowhere worden gemaakt (anders dan voor persoonlijk gebruik) ten strengste 
verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NOrg.  
VRIJGEVEN VAN BEELD EN GELUIDSRECHTEN TIJDENS NOWHERE 2019 Nowhere, gevierd in 
de zomer van 2019 in de Monegros-woestijn, is een familie en gezellig evenement waar duizenden 
mensen van alle leeftijden, religies, overtuigingen en manieren om het leven te zien worden 
bijgewoond. Het persoonlijke beeld wordt in Spanje beschermd door de organieke wet 1/1982 van 5 
mei, civiele bescherming van het recht op eer, persoonlijke en gezinsintimiteit en het eigen imago. 
Deze wet wordt ondersteund door de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming en 
beeldverspreiding. Daarom accepteren wij door het accepteren van de algemene voorwaarden voor 
deelname aan het evenement die zijn gespecificeerd vanaf het moment van aankoop van het item of 
toegang tot de pers tijdens het evenement, dat elk beeld, geluid, video, tekst of systeem voor het 
vastleggen van dezelfde genomen tijdens het evenement zal worden toegewezen aan de organisatie. 
Deze toewijzing vindt onherroepelijk plaats en kan later in geen geval worden ingeroepen. Ook is elke 
verkoop, verhuur, lease of toewijzing aan derden van deze elementen vóór, tijdens of na het 
evenement door de Organisatie volledig verboden ten gunste van het handhaven van privacy, het 
recht op eigen imago en de bescherming van minderjarigen die aanwezig zijn. . Elke actie die in strijd 
is met deze clausule zal worden vervolgd door de Organisatie en door de belanghebbende partijen, 
waarbij zo veel mogelijk civiele, strafrechtelijke en administratieve instanties worden ingeschakeld. 
Het niet accepteren van deze clausule is reden voor uitsluiting of onmiddellijke verwijdering van het 
evenement zonder recht op terugbetaling in geval van schending daarvan. 
 
 
6. Updates 
 
Wij kunnen van tijd tot tijd contact opnemen met de Deelnemer via e-mail of per post met nieuws en 
informatie over Nowhere en gerelateerde evenementen. Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd de 
huidige algemene voorwaarden moeten bijwerken. Zie de Nowhere 2019 survival guide voor de 
definitieve versie. 
 
Het evenement en de toegang en de huidige voorwaarden zijn onderworpen aan de toepasselijke 
Spaanse wetgeving. In geval van een geschil met NOrg, aanvaarden de Deelnemers met 
uitdrukkelijke afstand van hun eigen of van toepassing zijnde rechtsgebied, zich te binden aan de 
rechtbanken en tribunalen van de stad Barcelona. Bovendien, in geval van tegenstrijdigheid in de 
vertaling van de onderhavige voorwaarden, prevaleert de Spaanse versie. 
 
Houd er rekening mee dat, volgens de Spaanse wet, de politie je auto bij de minste verdenking 
kan doorzoeken. Vergeet niet om samen te werken. 
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That's all folks! See you in the 
dirt! 

 
No-credits: 
Deze gids is een samenwerking van verschillende kleine mensen. 
Zoals zoveel dingen voor gezamenlijke inspanningen bij Nowhere, zullen we het niet ondertekenen. 
Je kunt een e-mail sturen naar survivalguide@goingnowhere.org om contact met ons op te nemen. 
Als u niet tevreden bent over bepaalde inhoud, kunt u deze sturen naar spam@goingnowhere.org 
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