
 

                         , even voorstellen... 
 
Met een groep van 5 zijn we drie jaar geleden gestart met als doel Blanden op de kaart zetten, 
zowel qua dorpsgevoel en samenhorigheid als qua sfeer. Niets was toepasselijker dan een 
groot dorpsfeest om dat in gang te zetten. “Blanne Feest” was geboren. 
Na een spectaculaire eerste editie met enorm veel positieve respons konden we niet anders 
dan verder gaan waar we gebleven zijn. Jammer genoeg gooide corona wat roet in het eten 
waardoor we onze tweede editie hebben moeten uitstellen naar september 2021. En wat een 
ontlading! Blanden heeft laten zien waar het nood aan heeft: een plaats waar iedereen, 
ongeacht leeftijd, geslacht,… zich kan thuis voelen. En die plaats hebben wij gegeven. 
  
Om niet meerdere keren op één jaar langs te moeten komen presenteren we u deze maal 1 
groot sponsordossier met meerdere mogelijkheden. Zo kan u kiezen om voor één event te 
sponsoren of voor meerdere. Net als de vorige keer bieden we u verscheidene pakketten aan, 
een voorstel op maat uitwerken kan ook altijd.  
 
Het doel van ViVa Blanne is in de eerste plaats om Blanden en omgeving op een fijne manier 
dichter bij elkaar te trekken en amuseren met een aanbod van muziek, cultureel 
entertainment en catering. 
Tot slot heeft Viva Blanne als doel de markt af te tasten en ruimte te creëren op het 
gebied van muziek- en concertorganisatie voor mogelijke toekomstige evenementen binnen 
de gemeente. 
 
Net als afgelopen jaren zullen we een deel van de opbrengst aan een goed doel schenken. 
Vorig jaar kozen we weer voor het goede doel “Missing you”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanne Overwintert 
 
Met de start van het nieuwe jaar hadden we graag iedereen van de ruime regio Blanden bij 
elkaar gekregen rond een vuurtje met een drankje erbij. Blanne Overwintert gaat door op 
zaterdag 22 januari 2022. 
We spreken weer af op ons vaste punt in Blanden op de parking van de kerk. Wij voorzien wat 
om te drinken, te knabbelen en een vuurtje om met z’n allen rond te staan. 
Om het voor iedereen haalbaar te maken om erbij te zijn, en toch de buurt niet te overbelasten 
starten we om 19u ’s avonds. Afsluiten doen we om 01u00 ’s nachts. 
 
Het mooie aan Blanne overwintert is dat de mogelijkheid gecreëerd wordt om in een 
aangename en rustige setting de buren en dorpsgenoten een gelukzalig 2022 te wensen.  
 
 
Interessante informatie voor sponsor: 
 
Het doel van ViVa Blanne is in de eerste plaats om Blanden en omgeving op een fijne manier 
dichter bij elkaar te trekken en amuseren met een aanbod van muziek en culturele 
entertainment en catering. 
Tot slot heeft Blanne feest als doel de markt af te tasten en ruimte te creëren op het 
gebied van muziek- en concertorganisatie voor mogelijke toekomstige evenementen binnen 
de gemeente. 
 
Het evenement Blanne Overwintert is gericht op de gemeenschap: groot-Blanden. De 
promotiemiddelen richten zich voor dit evenement ook op deze omgeving. 
 
- persoonlijke uitnodigingen naar alle verenigingen 
- affichecampagne 100 stuks A2 
- Uitgebreide flyercampagne in wijde omgeving persoonlijk uitgedeeld via verenigingen (3000 
stuks A6) 
- website + sociale media  
- ludieke acties binnen de gemeente en aangrenzende gemeentes 
 
Wat betreft bezoekersaantallen mikt het evenement op een totaal van minimaal 700 
bezoekers. 
 
 
 



 

 
Blanne Feest 
 
Na een spectaculaire tweede editie met enorm veel positieve respons kunnen we niet anders 
dan verder gaan waar we gebleven zijn.  
Vorige editie was er ongeveer 4500 man aanwezig. En dat zelfs in een weekend waarin er 
enorm veel te doen was.  
Komende editie vindt Blanne feest plaats op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei 2022. We 
kiezen er bewust voor om geen inkom te vragen voor het evenement dit om iedereen het 
genot te geven van de samenhorigheid. ‘s Middags starten we met een uitgebreid en 
aangenaam programma voor alle leeftijden. Zo zal er originele randanimatie voor kinderen 
zijn, akoestische concerten in een serene sfeer, een vernissage van lokale kunstenaars, 
kleinschalige optredens van lokale bandjes,  enzovoort. Vanaf een uur of 7 schakelen we een 
tandje hoger met een knallend slotspektakel. Het volledige programma ligt nog niet helemaal 
vast, maar we brengen jullie graag op de hoogte van zodra het zo ver is. 
Onze doelgroep is heel uitgebreid en gaat van 3 jarigen tot 99 jarigen uit de wijde omgeving 
van Blanden. Met het eindfeest mikken we vooral op de doelgroep 18-65 jarigen. 
 
Interessante informatie voor sponsor: 
 
Het doel van ViVa Blanne is in de eerste plaats om Blanden en omgeving op een fijne manier 
dichter bij elkaar te trekken en amuseren met een aanbod van muziek en culturele 
entertainment en catering. 
Tot slot heeft Blanne feest als doel de markt af te tasten en ruimte te creëren op het 
gebied van muziek- en concertorganisatie voor mogelijke toekomstige evenementen binnen 
de gemeente. 
 
Het evenement Blanne feest is gericht op de gemeenschap: groot-Blanden. De 
promotiemiddelen richten zich voor dit evenement ook op deze omgeving. 
- persoonlijke uitnodigingen naar alle verenigingen 
- uitgebreide affichecampagne 250 stuks A2 
- Uitgebreide flyercampagne in wijde omgeving persoonlijk uitgedeeld via verenigingen (5 000 
stuks A6) 
- website + sociale media  
- ludieke acties binnen de gemeente en aangrenzende gemeentes 
Wat betreft bezoekersaantallen mikt het evenement op een totaal van minimaal 4000 

bezoekers. 


