
 

 
PERSBERICHT  
Dialectpop Festival Nederland 2009 wordt landelijk groter. 
 
Op zaterdag 19 december 2009  wordt in De Stenge te Heinkenszand de tweede editie 
gehouden van het DFN (Dialectpop Festival Nederland) wat georganiseerd wordt door de 
Stichting Nederlandse Streektalen en Dialecten. Het festival is voornamelijk opgezet met het 
doel om de muziek in de eigen taal c.q. het eigen dialect te promoten, en tevens om deze 
groep muzikanten welke zich hiermee bezig houden de kans te bieden om zich aan een 
groter / breder publiek te presenteren. De organisatie wilde uit Zeeland, maar heeft er toch 
voor gekozen nog een jaar in Zeeland te blijven.  
 
Wedstrijdelement. 
Op het festival zullen ongeveer 20 bands / acts te vinden zijn uit geheel Nederland.  
De winnaar van vorig jaar, welke de titel dialectact 2008 behaalde, te weten de Friese band 
Van Wieren zal ook zeker dit jaar weer aanwezig zijn om hun titel te verdedigen. De 
bands/acts welke om voornoemde titel strijden, kunnen zich namelijk vooraf inschrijven als 
deelnemer waarna door een deskundige vakjury een selectie zal worden gemaakt, met als 
resultaat de line up voor het festival. Tijdens het festival wordt, mede door het publiek, de 
winnaar gekozen. Door de organisatie wordt busvervoer geregeld vanuit heel Nederland 
zodat iedere deelnemende band een groot aantal fans mee kan brengen om hun tijdens het 
festival te supporten. Om het programma nog aantrekkelijker te maken zullen net als bij de 
eerste editie bands / acts optreden welke hun sporen binnen de dialectpop al hebben 
verdiend. Vorig jaar stond onder andere Syb van der Ploeg v.h. De Kast, De BZB en De 
Richards (voorheen Jovink) tijdens het dialectpopfestival op het podium. 
 
Act’s en bands in 2009. 
Welke acts dat dit jaar zullen zijn is nog niet zeker maar de organisatie laat weten dat er 
onderhandelingen lopen met onder andere De Janse Bagge Band, WC Experience en de 
welbekende Belgisch dialecttalige Raymond van het Groenewoud en zijn band de strakke 
mannen. Ook hebben vele kwalitatief goede en leuke bands uit alle provincies zich 
aangemeld, wat garant staat voor weer een groot feest in 2009. 
Daarnaast is de organisatie in onderhandeling met de top dialectband, Fixkes uit Belgie 
Fixkes is een Belgische band uit Stabroek. De band mixt in haar muziek akoestische 
popmuziek met rap. Begin februari 2007 werd de eerste single van Fixkes uitgebracht, 
“Kvraagetaan” De plaat werd goed ontvangen in Vlaanderen en belandde zelfs 16 weken 
lang op een eerste plaats in de iTunes-hitlijst. De single stond in het langst op nummer 1 in 
de Ultra Top50 en was het in 2007 zelfs de best verkochte plaat in België. 
 
Meerdere edities in meerdere provincies. 
In 2009 en 2010 zullen meerdere edities van Dialectpop gaan plaatsvinden in geheel 
Nederland te weten in Gelderland in het plaatsje Tiel, in de Provincie Noord-Brabant in het 
plaatsje Hoogerheide en in de Provincies Overijssel en Limburg. 
 
Sponsors en partners. 
Het Dialectpop Festival Nederland wordt in 2009 breed ondersteunt door de grotere 
cultuurfondsen in Nederland, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Fonds voor de 
Cultuurparticipatie en het SNS Reaal Fonds. De Gemeente Borsele, de Provincie Zeeland en 
de Provincie Limburg zijn de partners. 
 
Tickets in de voorverkoop. 
De organisatie gaat de ticketverkoop uitbreiden via meer dan 400 Primera winkels in 
Nederland en via een drecte link op de website www.dialectpopnederland.nl via Paylogic en 
blijft de organisatie e-tickets verkopen via Easyticket en de winkelketens Videoland en 
Moviemax. Tickets voor 19 december zijn al in de voorverkoop. 


