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Aan: De Redactie van dit blad
Betreft: programma Walhalla Zomerfeesten

Deurne, 25 februari 2014

Geachte redactie,

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juli 2014 organiseert Jongerensociëteit Walhalla in samenwerking met
Stichting Zomerfeesten Deurne voor de 40e keer de Walhalla Zomerfeesten. Dit driedaags muziekfestival vindt
traditiegetrouw in de schaduw van de Kasteelruïne aan het Haageind in Deurne. Vanwege de 40e editie van dit
festival, alsmede het 50-jarige jubileum van Jongerensociëteit Walhalla zullen wij ook ditmaal een bijzonder
aantrekkelijk programma realiseren, waarin gedurende drie dagen, zowel lokaal talent als tal van landelijk
bekende acts, zullen optreden.
De Zomerfeesten werden voor het eerst georganiseerd in 1966 ter afsluiting van het ledenjaar van
jongerensociëteit Walhalla en duurde slechts één dag. Het duurde tot 1975 voordat deze eerste Zomerfeesten een
vervolg kregen. Vervolgens was echter het hek van de dam en werden de Zomerfeesten ieder jaar georganiseerd.
Tevens werd de opzet groter en werd de duur verlengd van één naar drie dagen. Daarnaast werd er een formule
ontwikkeld die in de loop van de tijd een steeds meer definitieve vorm heeft aangenomen.
Voor een groot aantal leden van Jongerensociëteit Walhalla is het startschot op vrijdagavond het einde van een
dikke week opbouwen en aankleden van het festivalterrein; minstens net zo'n groot feest als de Zomerfeesten
zelf. Er wordt de hele dag gebouwd en georganiseerd en 's avonds wordt de frisdrank ingeruild voor echte
hartversterkers, de bouwploeg is plots tweemaal zo groot, de sterke verhalen worden sterker en tot in de vroege
uurtjes worden de organisatorische puntjes op de ‘I’ gezet. Zonder al deze vrijwilligers zou de Zomerfeesten niet
kunnen bestaan, maar gelukkig staat er elk jaar weer een grote groep te trappelen om mee te kunnen helpen bij de
realisatie ervan. Na 40 edities zijn er weinig nationale top-acts die nog niet hebben opgetreden in het sfeervolle
decor van de Kasteelruïne. Vanaf de eerste Zomerfeesten in 1966 tot de laatste editie tot nu toe hebben onder
andere de volgende bands (die inmiddels wellicht niet meer bestaan en/of bij menigeen nog een belletje doet
rinkelen) op de Walhalla Zomerfeesten acte de présence gegeven: After Forever – Armand – Bad Candy – CCC
inc. – Erick E – George Baker – Intwine – Jan Akkerman – Kadanz – Opgezwolle – Scooter – Rowwen Heze –
The Sheer – Voicst en WC Experience.
Dit jaar zal de programmering van de vrijdagavond zich richten op de jongere generatie. Een varierend
programma van house/electro en techno met bekende namen zal er voor zorgen dat deze avond ook dit jaar weer
een groot succes wordt.
Op zaterdagmiddag vindt zoals vanouds het ‘Ad Frantzen Softbaltoernooi’ plaats. Teams vanuit heinde en ver, en
in alle leeftijdscategorieën, zullen ook dit jaar weer vechten om een plekje op de felbergeerde en prestigeuze
wisselbeker! Tijdens het avondprogramma zullen de allerbeste coverbands de muziek van de jaren ’60 t/m 2000’
ten gehore brengen. Voor alle leeftijden zullen de bekendste (meezing) hits worden gespeeld.
Een verloren traditie zal vanwege de aankomende jubilea weer herleven op de zondagmiddag. Onder leiding van
(ex)studenten zullen onze bezoekers bierliederen zingen onder het genot van een gieter bier. Na afloop van deze
biercantus zullen professionele muzikanten het podium overnemen. Aan ieders muzieksmaak wordt tegemoet
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gekomen door een breed aanbod van diverse muziekgenre’s. De afsluiter van de Zomerfeesten zal ook dit jaar
weer een daverende ska-band zijn!
Ook dit jaar maken creatievelingen uit Deurne en omstreken weer kans op eeuwige roem door mee te doen aan
de jaarlijkse posterwedstrijd. Door een ontwerp in te dienen voor de Zomerfeesten poster maken zij tevens kans
op 4-passe partoutkaarten. Voor meer informatie en de deelnemingsvoorwaarden neem een kijkje op onze site;
www.zomerfeesten-deurne.nl.

Nadere informatie en bekendmakingen van bands zullen periodiek volgen. Voor aanvullende informatie kunt U
bovendien altijd contact met ons opnemen. Bent u geïnteresseerd in foto’s, andere persberichten of de ZF
mediakit dan neem eens een kijkje op onze website: http://www.zomerfeesten-deurne.nl/media. Voor het
allerlaatste nieuws kunt u ons ‘like-en’ op Facebook: https://www.facebook.com/WalhallaZomerfeesten, en
volgen op twitter: https://twitter.com/WZomerfeesten.

Met vriendelijke groet, namens Jongerensociëteit Walhalla en Stichting Zomerfeesten Deurne,

Luuk Bossers
(bestuurslid)

Bijlagen: Mediakit Zomerfeesten 2014

