
Het I met an Angel in Portugal  Kunst Festival is een nieuw  en uniek Festival met Nederlandse én 
Portugese kunstenaars, groepen en artiesten. Een week lang theater, muziek, comedy en beeldende 
kunst in de 33 hectare ruige natuur van het ecologische Landgoed Dominio Vale do Mondego in het 
Serra da Estrela Natuurpark in Portugal. Het is een initiatief van Karin Sligting en Eelco Schaap, 
beiden eigenaar van Dominio Vale do Mondego, en Tom Sligting, die al meer 15 jaar succesvol 
optreedt in de Nederlandse theaters met zijn standupcomedy show.
Het is onze ambitie het Festival uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend fenomeen. 

Programma 
Op het Landgoed zijn 2 theaters gebouwd, een openlucht theater uitgehakt in de granieten rotsen, 
voor 300 toeschouwers en een klein amfitheater in de ingang van een watermijn, voor 75. PLus een 
muziektent.  Alle voorstellingen en kunst speelt zich af in de openlucht, in de natuurlijke schoonheid 
van het 33 hectare grote terrein gelegen aan de rivier de Mondego. Met de nieuwste cabaret show 
van Tom Sligting, maar ook ras-performers als Bob Maclaren en William Sutton met alle sonnetten 
van Shakespeare, lokatie-theatergroepen als De Pretzels en de Portugese groep Circolando, beiden 
bekend van Oerol, met tensegrity installaties van Michael Kamp en Jonas Helmers. Muziek met 
groente van Américo Rodrigues, projecties van Magda Giebels begeleid door sopraan Evelyne 
Overtoom, natuurlijk Portugese fado en klassieke Portugese violão van de groep Alba Projecto uit 
Lissabon en een moderne interpretatie daarvan door Assobio, workshops, voordrachten, exposities; 
en elke avond live-muziek op het terras, met een koel glas Vinho Verde genieten van de warme 
zomeravond, dansend onder de sterrenhemel.

Verblijf is in verbouwde, traditionele granieten Quintas, klassieke De Waard tenten met echte 
bedden of uw  eigen tent in de olijfboomgaard. Met natuurlijk heerlijk Portugees Slow  Food gerechten 
op het terras, met groente, kruiden en fruit uit eigen biologisch-dynamische moestuin. En niet te 
vergeten olijfolie en olijven.

Diegenen die trouw  de Nieuwsbrief van MergenMetz lezen, weten al dat onze overheerlijke olijfolie, 
olijven en jams via de MergenMetz webwinkel verkocht worden. Voor die abonnees van de 
MergenMetz Nieuwsbrief hebben wij een speciaal Festival-arrangement samengesteld. 

SPECIAAL ARRANGEMENT 
VOOR ABONNEES VAN 

MERGENMETZ 
NIEUWSBRIEF 

 

Het Angel KunstFestival wordt ondersteund door:

Wij bieden u 30% korting op het Festivalpassepartout:
geen € 25 per dag, maar € 17,50 per dag per persoon 
kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang tot het Festival

Op de website www.angelfestival.com staat uitgebreid het programma en het Landgoed Dominio Vale 
do Mondego www.dominiovaledomondego.com. Stuur een email naar 
info@dominiovaledomondego.com  en vermeldt MergenMetz bij uw reservering en/of vragen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.
met hartelijke groet,
Karin Sligting, Eelco Schaap en Tom Sligting
Simagricola lda. Dominio Vale do Mondego, Quinta da Portela, 6300-095 Faia, Guarda
tel. 271 926 276        telm. 938 750 730       info@dominiovaledomondego.com
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