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

Deurne, 26 februari 2014

Geachte redactie,

Hoewel de winter nu pas zijn opwachting maakt, is er wel een zonniger vooruitzicht : De Walhalla Zomerfeesten
2014! Het bestuur is al druk bezig om alweer de 40ste (!) editie voorspoedig te laten verlopen. Dit jaar zal de
omgeving rondom de kasteelruïne op 18,19,20 juli weer omgetoverd worden tot een festival voor jong én oud!
Bovendien kan dit 40-jarig jubileum van de Walhalla Zomerfeesten én het 50-jarig jubileum van het Walhalla
zelf niet geheel onopgemerkt voorbijgaan. Maar wat er op de planning staat, dat blijft nog even een verrassing!
De Walhalla Zomerfeesten zouden niet bestaan zonder vrijwilligers, daarom doen wij ook een beroep op jou!
Zoals ieder jaar, zijn wij op zoek naar een creatieve ontwerp(st)er voor de poster van de Walhalla Zomerfeesten.
Ook dit jaar heb je de kans om jouw poster in de wijde omtrek te zien hangen. Daarbovenop krijg je nog eens 4
passe-partouts, zodat ook jij optimaal van de Zomerfeesten kunt genieten! Voor de posterwedstrijd en verdere
informatie neem je een kijkje op www.zomerfeesten-deurne.nl. Hou dus in ieder geval 18,19 en 20 juli alvast
vrij in de agenda voor de Walhalla Zomerfeesten!

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)

