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ZULZEEKSE

De Zulzeekse Feesten in Kluisbergen zijn sinds 2012 een begrip geworden in de Vlaamse Ardennen.

Deze worden dit jaar georganiseerd op vrijdag 28 juli, zaterdag 29 juli en zondag 30 juli 2017.

Ook dit jaar wordt hetzelfde concept behouden, wegens groot succes. 

Al zijn er ook dit jaar weer enkele nieuwigheden waardoor de Zulzeekse Feesten een nog groter publiek zullen 

kunnen aanspreken. Op vrijdag plannen we onze jongerenfuif.  Op zaterdag is er onze inmiddels traditionele 

‘Nacht van de 30-plussers’ met o.a. Stan Van Samang. De zondag start ook dit jaar met ons eetfestijn, gevolgd 

door de intussen bekende colorrun. ‘s Avonds sluiten we dan af met een ambiancefeest voor jong en oud met 

o.a. Prinsessia en de KETNET-band.

Voor het publiek behouden we de lage inkomprijzen, een verrassende affiche met bekende artiesten en héél 

veel sfeer...

Vorig jaar kregen we meer dan 6000 bezoekers over de vloer, dit jaar willen we nog beter doen...

Een ideaal evenement dus om uw zaak in de kijker te zetten en uw klanten extra te verwennen.

In het verleden werd de Vlaamse Kermis Zulzeke 

georganiseerd door de VZW PW Zulzeke en de 

lokale verenigingen (KLJ, KVLV, OKRA, …). In 2012 

werd beslist om een samenwerkingsverband aan te 

gaan tussen de VZW PW Zulzeke, ondersteund door 

de lokale verenigingen en medewerkers en het 

evenementenbureau BVBA Pete’s Promotions. 

Pete’s Promotions heeft al ruim 20 jaar ervaring 

met het organiseren van evenementen in de regio 

en begeleiden van andere festiviteiten (door 

diverse fuiven, Adriaen Brouwer Bierfeesten, mega 

indoorspeeltuin, Bruulconcerten Ronse, Q-party, 

Nacht van de DJ’s, Ronse Op Scène,...).

Daarnaast is het evenementenbureau ook 

concessiehouder van de evenementenhal de Qubus 

in Oudenaarde. 

De Vlaamse Kermis Zulzeke is ontstaan in het jaar 

1969 en wat begon als een pensenkermis in de 

achtertuin van de plaatselijke pastorij groeide uit tot 

een groots lokaal evenement in een feesttent op de 

feestweide achter het parochiaal centrum.

Met de opbrengst wordt het gloednieuwe parochiaal 

centrum, dat eigendom is van de VZW PW Zulzeke en 

dit volledig in eigen beheer doet, gefinancierd. Op 

deze wijze hebben de lokale verenigingen (KLJ, KVLV, 

OKRA,…) gratis huisvesting en kunnen particulieren 

het PC huren tegen een zeer democratische prijs.

Wanneer u dit event steunt dan steunt u ook 

rechtstreeks de lokale verenigingen. 

Maar de laatste jaren voelden we als bestuur aan dat 

we een andere koers moesten varen. 

Zo werd de naam “Vlaamse Kermis” omgevormd tot 

“ZULZEEKSE FEESTEN”, werd er een dag bijgevoegd en 

werd de programmatie breder gemaakt waarbij we 

mikken op een grote publieke opkomst en respons in 

een brede regio rond Kluisbergen. 

Dit is de voorbije jaren wonderwel gelukt.

Met live optredens en DJ-sets van grote en lokale 

goden werden de eerste vijf edities van de Zulzeekse 

Feesten een meer dan geslaagd feest. Zulzeke staat 

terug op de kaart. 
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ZULZEEKSE
Na de geslaagde laatste 5 edities vonden de VZW PW Zulzeke 

en BVBA Pete’s promotions elkaar opnieuw moeiteloos, want 

na het succes van de feesten zelf bleek ook de organisatie 

en samenwerking vlekkeloos te verlopen. 

 Zo traden de voorbije jaren o.a. SLade, 10CC, Cleymans en 

Van Geel, Frank Boeijen , Fischer Z, ABBA Gold, Les Truttes, 

Milk Inc, The Scene, De Mens, Guy Swinnen, Cookies and 

Creme, Jeugd van Tegenwoordig, Kraantje Pappie, Polska, The 

Sweet, Cock Robin,... op. Dit in combinatie met schitterende 

DJ-sets van Sven Ornelis, Dirk Stoops, DJ Neon, DJ Wout 

(Silver), Les Mecs, DJ X-tof, Party Harders, The Subs en enkele 

lokale goden zorgden telkens opnieuw voor onvergetelijke 

feesten.

Daarnaast werd op zondag nog een groot eetfestijn 

georganiseerd met allerhande kinderanimatie, 

highlandgames en optredens van tal van Vlaamse artiesten 

waaronder Willy Sommers, Luc Steeno, Sam Gooris, Salim 

Segers, Anja Yelles, Yves Segers  en K3.

  EDITIE 2017 
In 2015 hebben we beslist om de zulzeekse Feesten te laten 

doorgaan in een grote festivaltent. Achteraf gezien een 

schitterende zet. We zijn op deze manier minder afhankelijk 

van de weergoden en we creëren ook een zeer gezellige 

sfeer. Voor 2017 gaan we dit concept opnieuw hanteren. 

Vorig jaar zijn we verhuisd van datum en dat bleek een 

100% meevaller te zijn. Vandaar dat we hebben beslist om 

de Feesten te organiseren op vrijdag 28 juli, zaterdag 29 juli 

en zondag 30 juli 2017. 

Doordat de Zulzeekse Feesten de voorbije jaren in de 

artiestenwereld heel wat positieve weerklank heeft 

gekregen, kunnen we ook voor dit jaar weer een paar 

opvallende artiesten en concepten programmeren.  

Zo openen we op vrijdag 29 juli met een heuse jongerenfuif 

waarbij tal van Dj’s zullen geprogrammeerd worden. In het 

verleden is meeraals gebleken dat dit een succesformule 

was.  Een sterke opener van ons feestweekend dus.

Op zaterdag pakken we terug uit met onze ‘Nacht van de 

30-plussers’. Na de opvallende en succesvolle doortochten 

van Frank Boeijen, Fischer Z, Abba Gold, The Sweet, Cock 

Robin, Slade, 10cc en Cleymans&vangeel zijn we er opnieuw 

in geslaagd om enkele opvallende artiesten naar Zulzeke te 

halen. Zo staat Stan Van Samang exclusief voor de regio op 

ons podium dit jaar.

Stan is nog altijd één van de best verkopende en meest 

gedraaide Belgische artiesten van het moment. Zijn recente 

album ‘Stan Van Samang’ is inmiddels platina met meer dan 

20.000 verkochte exemplaren! Ook ‘Liefde voor publiek’, het 

vorige album, blijft het uitstekend doen in de charts en 

ging in totaal al meer dan 100.000 keer over de toonbank.

In 2015 gaf de zanger 5 uitverkochte concerten in de 

Lotto Arena. In 2016 liet hij voor het eerst het Sportpaleis 

vollopen en dat zelfs 3 keer! In totaal kwamen er 40.000 

bezoekers naar ‘Stan Van Samang. In ’t groot “Straf!”

Gewapend met de hits ‘Candy’, ‘Little Moon Rises’, ‘A Simple 

Life’, ‘Junebug’, ‘Goeiemorgend, Goeiendag’ en ‘Een ster’, 

maar ook de ‘oudere’ hits zoals ‘Scars’, ‘Hang On’, ‘Poison’, 

‘This Time’… trekt de zanger op zaterdag 29 juli 2017 naar 

onze Zulzeekse Feesten.

De zondag wordt na het grote succes van vorig jaar terug 

een heuse familiedag met het eetfestijn, de colorrun en 

optredens op zondagavond. Vorig jaar kenden we een 

absolute recordopkomst maar we maken ons sterk dat we 

dat dit jaar opnieuw kunnen realiseren. 

U merkt het een uitgebreide mooie affiche, een professionele 

organisatie en toch een zeer budgetvriendelijk evenement 

voor de toeschouwers. Daarom dat we rekenen op 

personen, organisaties en bedrijven om dit evenement 

te ondersteunen en de nodige dynamiek en uitstraling te 

geven.



  AFFICHE 2016

LUC STEENO 

29•30•31
JULI 2016

TICKETS
WWW.ZULZEEKSEFEESTEN.BE

ZULZEEKSE

KLUISBERGEN

VRIJDAG

ZATERDAG NACHT VAN DE 30-PLUSSERS

ZONDAG EETFESTIJN • CONTRO VENTO • HIGHLAND GAMES • AFTERPARTY

CNCLOON 10CCSLADE
CLEYMANS & VANGEEL

K3

FLUORUN

JETTIE PALLETIE

COLORPARTY€12 v.v.k.

€12 v.v.k.

€18 v.v.k.

€6

RERMASTERED2DJ’S MONSIEUR DAVID D MAJOR J BRAMBO

 THIBAUTDEWINTER.BE

OUDENAARDE • BRUGGE • RONSE

  FLUO RUN 



  VISIBILITEIT   

  

PROMO DRUKWERK

LEDSCHERM

uw logo
hier!



    PROMO FACEBOOK

WWW.ZULZEEKSEFEESTEN.BE

  PROMO WEBSITE



ZULZEEKSE

  PROMO MEDIA   PROMO AFTER MOVIE



  

  

VIP

ZONDAG

  NACHT VAN DE 30 PLUSSERS



Hierbij bieden wij u de keuze uit 7 sponsorpakketten:

60 euro advertentie klein formaat sponsorboekje + 1 toegangskaart 

100 euro advertentie middelgroot formaat sponsorboekje + 2 toegangskaarten

 

150 euro advertentie groot formaat sponsorboekje + 3 toegangskaarten

200 euro visibiliteit op de feestweide + 4 toegangskaarten      

300 euro vermelding logo op LED SCHERM + visibiliteit op de feestweide + 5 toegangskaarten       

600 euro advertentie groot formaat in het sponsorboekje + visibiliteit op de feestweide +  vermelden  

 logo op WEBSITE +vermelding logo op LED SCHERM  + 4 VIP-kaarten

1000 euro advertentie halve bladzijde in het sponsorboekje + visibiliteit op de feestweide + vermelding  

 logo op grote reclameborden, A3-affiches en flyers + vermelden logo op WEBSITE+   

 vermelding logo in De Week + vermelding logo op LED SCHERM + vermelding op    

 toegangskaarten + radiopubliciteit + 8 VIP-kaarten

  

Het sponsorboekje wordt huis aan huis bedeeld in Kluisbergen.

Prijs toegangskaart
 vrijdag € 8 VVK 
 zaterdag € 20 VVK
 zondag € 12 VVK

VIP-kaart  € 75

 • inclusief VIP-diner

 • voorbehouden parkeerplaats

 • gratis toegang

 • toegang tot VIP-corner.

Sponsor special

??? euro steun in de logistiek (voorwaarden komen overeen 

met waarden van bovenstaande pakketten).

  SPONSORPAKKET04  
  

SPONSOR
MOGELIJKHEDEN
Zulzeekse Feesten zijn een unieke kans om uw bedrijf, product,… in de schijnwerpers te zetten.

Het publiek bestaat overwegend uit mensen uit de regio, onnodig te stellen dat DIT het doelpubliek is. We 

bieden zelf de mogelijkheid om aan klantenbinding te doen, door uw klanten ook als VIP gast uit te nodigen. 

We gaan zelfs nog verder, om uw boodschappen professioneel over te maken, maken we gebruik van een 

LEDSCHERM waarop we uw logo of boodschap op projecteren.

Afhankelijk van de gekozen formule kan zelfs uw reclame of logo ook in een publiciteitsfolder verschijnen die 

verdeeld wordt over Kluisbergen. 

Ook hier kunnen we het verschil maken met andere organisaties. 



  
  

ANDERE 
EVENEMENTEN

  SFEERBEELDEN



	  

Contactpersoon
Jaak Fontaine

 +32 (0)497 52 20 65

 * info@jaakfontaine.be

GRAFISCH ONTWERP . ADVIES
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Organisatie BVBA Pete’s Promotions
Peter Decordier

 +32 (0)475 31 77 23

* peter.decordier@telenet.be

Organisatie VZW Parochiale Werken
Brecht Lietar

0475 28 87 15 - * brecht.lietar@telenet. be

Grafische uitwerking:


