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		INLEIDING

De Zulzeekse Feesten in Kluisbergen zijn sinds 2012 een begrip geworden in de Vlaamse Ardennen.
Deze worden dit jaar georganiseerd op vrijdag 26 juli, zaterdag 27 juli en zondag 28 juli 2019.
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 zal
kunnen aanspreken. Op vrijdag plannen we opnieuw een fuif, wat na de doortocht en succes van vorig jaar
ook te begrijpen valt. Op zaterdag is er onze inmiddels traditionele ‘Zulzeke live’ met ook dit jaar opnieuw
artiesten. De zondag start ook dit jaar met ons eetfeest gevolgd door een gezellige familienamiddag met een
spectaculair tornooi watervoetbal. In de late namiddag en avond brengen we dan alweer een nieuwigheid op
de Feesten met een heus foodtruckfestival aangevuld met diverse optredens voor jong en oud.
Voor het publiek behouden we de lage inkomprijzen, een verrassende affiche met bekende artiesten en heel
veel sfeer...
Vorig jaar kregen we meer dan 7000 bezoekers over de vloer, we gaan dit jaar voor minstens een gelijkaardig
aantal.... Een ideaal evenement dus om uw zaak in de kijker te zetten en uw klanten extra te verwennen.
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GESCHIEDENIS

ZULZEEKSE
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 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 Opscène, ...).
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
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 laatste zeven edities van de
Zulzeekse Feesten een meer dan geslaagd feest.
Zulzeke staat terug op de kaart.

Na de geslaagde 7 laatste 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. Stan Van Samang, K3, Steve
Harley & Cockney Rebel, Boney M, Ketnet Band, Helden
on Tour, Princessia 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, The Kids, Ghostrockers, Golden
Earring, ... 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, colorrun, adventurerun en optredens van
tal van Vlaamse artiesten waaronder Willy Sommers, Luc
Steeno, Sam Gooris, Salim Segers, Anja Yelles, Yves Segers
en K3.
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EDITIE 2019
In 2015 hebben we beslist om de Zulzeekse Feesten te

10cc, Cleymans&vangeel, Steve Harley, Boney M, Stan Van

laten doorgaan in een grote festivaltent. Achteraf gezien

Samang, the Kids, les Truttes en vooral Golden Earring vorig

een schitterende zet. We zijn op deze manier minder

jaar zijn we er opnieuw in geslaagd om enkele opvallende

afhankelijk van de weergoden en we creëren ook een zeer

artiesten naar Zulzeke te halen. The Scabs bestaan dit jaar

gezellige sfeer. Voor 2019 gaan we dit concept opnieuw

40 jaar, maar vermits door het overlijden van gitarist Willie

hanteren.

Willie de groep geen zomerconcerten doet, hebben we dan
maar frontman Guy Swinnen uitgenodigd samen met zijn

3 jaar geleden zijn we verhuisd van datum en dat bleek een

band.

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

2de naam op de affiche is RAYMOND VAN HET GROENEWOUD.

de Feesten ook dit jaar te organiseren op vrijdag 26 juli,

De man hoeft al langer geen introductie meer. Hij werd dit

zaterdag 27 juli en zondag 28 juli 2019.

jaar voor de 100ste keer opnieuw hip dankzij zijn duetten
met Tourist Le MC en Slongs Dievanongs. Raymond brengt

Doordat de Zulzeekse Feesten de voorbije jaren in de
artiestenwereld

heel

wat

positieve weerklank

in Zulzeke een greatest hits optreden met al zijn grootste

heeft

successen. Afsluiten doen we zoals elk jaar met de nodige

gekregen, kunnen we ook voor dit jaar weer een paar

ambiance en dat zal dit jaar niet anders zijn met de komst

opvallende artiesten en concepten programmeren.

van veruit de hipste en coolste coverband van het land, nl.
COOKIES AND CREAM.

Zo openen we op vrijdag 26 juli met onze jongerenfuif .Zeer
opvallende naam daar is RADIO TOPKAAS.

Radio Topkaas

De zondag wordt opnieuw een heuse familiedag met onze

is een impro - radioconcept. Vanuit een kleine caravan

traditionele BBQ. In de namdidag pakken we uit met ons

komt een live - radio met wacko DJ’s interactieve ambiance

vernieuwd

brengen. De interacties met het publiek en de foute

Vanaf 17uur start dan ons Foodtruckfestival. Lekker en

muziek op het juiste moment zorgen voor hilariteit en

verrrasende food aangevuld met muziek. Dat is de zulzeekse

verrassingen. We zouden nog wat meer info kunnen geven,

Feesten ten top.

watervoetbaltornooi

en

streekbierentocht.

maar de mannen gingen liever een Ename Blond drinken in
café ‘t Oud Gemeentehuis. We kunnen wel meegeven dat de
mannen onder meer op Pukkelpop en andere festivals een

U merkt het: een uitgebreide mooie affiche, een professionele

zeer opvallende doortocht maakten.

organisatie en toch een zeer budgetvriendelijk evenement
voor de toeschouwers. Daarom dat we rekenen op

Op zaterdag pakken we terug uit met onze “Zulzeke live”.

personen, organisaties en bedrijven om dit evenement te

Na de opvallende en succesvolle doortochten van Frank

ondersteunen en de nodige dynamiek en uitstraling te

Boeijen, Fischer Z, Abba Gold, The Sweet, Cock Robin, Slade,

geven.

		
AFFICHE 2018

ZULZEEKSE
27/28/29 JULI 2018 KLUISBERGEN

GOLDEN EARRING

LES TRUTTES /// GHOST ROCKERS /// GUNTHER D
VAN ECHELPOEL /// 5NAPBACK & FREAQUENCY
REPLAY /// ALPHA PARTY /// THE KIDS
THE KWAREMONT BRODDERS /// LES FOLLES DE GAND /// REMASTERED 2 DJ’S
TICKETS /// WWW.ZULZEEKSEFEESTEN.BE

C R E AT I E V E L O F T

THIBAUTDEWINTER.BE

Laat je inspireren
www.graﬁca-buro.be

SPORT - PROMO
- WORK - GADGETS
- CORPORATE COOKING & SERVICE

SFEERBEELDEN
		

ELEKTRO LATEUR
0479 17 73 58

SFEERBEELDEN
		

		
VISIBILITEIT

PROMO DRUKWERK
		

		
LEDSCHERM
uw logo
hier!

		
		 FACEBOOK
PROMO

		
PROMO WEBSITE
SEFEEST
W W W.Z U LZ E E K

E N .B E

		
PROMO MEDIA

		
PROMO AFTER MOVIE

VIP
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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, waar 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.

		
SPONSORPAKKET
Hierbij bieden wij u de keuze uit 7 sponsorpakketten:
60 euro

advertentie klein formaat in het sponsorboekje + 1 toegangskaart

100 euro

advertentie middelgroot formaat in het sponsorboekje + 2 toegangskaarten

150 euro

advertentie groot formaat in het sponsorboekje + 3 toegangskaarten

200 euro

plaatsen publiciteitsbord op feestweide + 4 toegangskaarten

300 euro

vermelding logo op led wall + spandoek + 5 toegangskaarten

600 euro

advertentie groot formaat in het sponsorboekje + plaatsen publiciteitsbord op de feestweide
+ vermelden logo op website +vermelding logo op led wall + 4 vip-kaarten

1000 euro

advertentie halve bladzijde in het sponsorboekje + plaatsen publiciteitsbord op de
feestweide + vermelding logo op grote reclameborden,A3-affiches en flyers + vermelden logo
op website+ vermelding logo in streekkrant +vermelding logo op led wall naast het podium
+ vermelding op toegangskaarten + radiopubliciteit+ 8 vip-kaarten

Het sponsorboekje wordt huis aan huis bedeeld in Kluisbergen.

Prijs toegangskaart

VIP-kaart

Vrijdag 			

€ 6 VVK

Zaterdag 		

€ 16 VVK

Zondag BBQ 		

€ 18

Watervoetbal 		

€ 30/ploeg

Streekbierentocht

€6

Foodtruckfestival

Gratis

Combiticket 1: 		

€ 20 VVK

Combiticket 2:		

€ 35 VVK

€ 80
• 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).
Prijzen excl. btw

ZULZEEKSE

Organisatie VZW PW Zulzeke
Brecht Lietar
0475 28 87 15 - * brecht.lietar@telenet.be

Contactpersoon
Jaak Fontaine
+32 (0)497 52 20 65
* info@jaakfontaine.be

Grafische uitwerking:

Laat je inspireren
www.graﬁca-buro.be

Contactpersoon BVBA Pete’s Promotions
Peter Decordier
+32 (0)475 31 77 23
* peter.decordier@telenet.be

