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festivaldag de hulp van medewerkers van andere popfestivals en Scouting Nederland .
Van incidenten tijdens het festival is, mede dankzij
de wijze van opzet en de inzet van de medewerkers,
geen sprake geweest.
Op 28 december omstreeks 02.00 uur werden de winnaars van de titels “beste dialectact 2008” en “beste
dialect hiphopact 2008” bekend gemaakt en de daarbij behorende prijzen uitgereikt. In de eerste categorie
was dit de formatie Van Wieren uit Friesland en in de
tweede categorie was dit Rebzjie afkomstig uit Limburg. De winnaar werd bepaald aan de hand van de
uitslag van de vakjury (50%) + de jury bestaande uit
programmeurs en organisatoren van andere festivals
(25%) en de publieksjury (25%).
Al met al een zeer geslaagd festival waarbij de complimenten en positieve reacties van zowel bezoekers als
deelnemers enorm waren.

Het festival werd georganiseerd door de stichting
Nederlandse Dialecten en Streektalen en samenwerking en met steun van de volgende organisaties:

Gemeente Aalten

Gemeente Lingewaal

Dialectpop
Festival
Nederland
EDITIE 2008

De inbreng en steun van deze organisaties is voor de
opzet van een festival als dit van onschatbare waarde
en zonder deze steun bijna niet realiseerbaar.
Kortom een geslaagd festival wat z’n vervolg gaat
vinden in 2009 met als voorkeur een locatie in de
provincie Noord-Brabant of Limburg, waarbij er extra
aandacht zal zijn voor jong talent.

Op zaterdag 27 december 2008 vond
in Heinkenszand (Zeeland) de eerste
editie plaats van het Dialectpop
Festival Nederland wat georganiseerd
werd door de stichting Nederlandse
Dialecten en Streektalen.

Veel animo…
Op een oproep in de landelijke media begin 2008 werd
door ruim 120 bands/acts, welke zich bezighouden met
popmuziek in de eigen streektaal en/of eigen dialect,
gereageerd. Middels de reactie op deze oproep, in de
vorm van het insturen van een demo, CD, DVD of MP3,
konden de acts zich aanmelden voor de voorselecties.
De stijlen welke qua muziek werden ingezonden liepen
uiteen van folk tot hardrock en zelfs ook hiphop. Omdat
deze laatste stijl te afwijkend bleek te zijn van het reguliere genre werd er door de organisatie voor gekozen
om voor dit genre een aparte competitie op te zetten.
Door een vakjury is uit het totaal ingezonden reacties,
per provincie een winnaar gekozen welke zijn/haar provincie mocht vertegenwoordigen op het op 27 december
tijdens het Dialectpop Festival Nederland. Reeds maanden voorafgaand aan het festival is middels de landelijke media zo breed mogelijk promotie gemaakt voor de
competitie en het festival.

2 jaar voorbereiding
Na een voorbereiding van zo’n twee jaar werden op 20
december de eerste activiteiten gestart om het festivalterrein in gereedheid te brengen. Er was door de organisatie gekozen voor een binnenlocatie gecombineerd
met een buitenlocatie/tent. Voor het congrescentrum
van de gemeente Borsele, De Stenge te Heinkenszand,
werd een grote blikvanger in de vorm van een geblindeerde tent opgezet met hierin het hoofdpodium. In de
Stenge zelf waren nog 3 podia gecreëerd te weten in
de theaterzaal de sporthal en in de nieuwe zaal van de
jeugdsoos.
Het hoofdpodium werd voorzien van een professionele
opbouw qua geluid en licht met hieraan toegevoegd een
professionele VJ. Kortom een geweldige entourage voor
dit festival.
Het Festival
Na 10 dagen opbouw konden de hekken van het festivalterrein open. Naast de geselecteerde acts werden
ook een aantal professionele acts geboekt welke als
voorbeeld dienden voor het aanstormend talent en
tevens fungeerden als publiekstrekker. Met name de
boeking van Syb van der Ploeg en band (voorheen De
Kast uit Friesland) om 16.00 uur zorgde er voor dat
reeds vanaf het begin (14.00 uur) voldoende bezoekers
aanwezig waren. Eveneens was door de organisatie
per deelnemende band c.q. provincie ten behoeve van
de liefhebbers een touringcar beschikbaar gesteld voor
het vervoer van en naar het festival. Zodoende waren

reeds vroeg in de middag de verschillende bussen
met hun bezoekers uit het gehele land aanwezig op
het festivalterrein. Ook werden er optredens verzorgd
door uit de provincie Zeeland afkomstige dialectacts.
In totaliteit traden tussen 14.00 uur en 02.00 uur 19
bands/acts op.
Het bezoekersaantal waarmee de organisatie vooraf
rekening had gehouden (mede gezien het inwonertal
van de provincie Zeeland van 360.000) werd ruimschoots gehaald. Naast het reguliere publiek, waarvan het percentage jongeren opvallend hoog was,
werd het festival ook bezocht door een groot aantal
genodigden welke afkomstig waren uit verschillende
provincies, en welke vanuit hun professie op de uitnodiging waren ingegaan. Verder was de pers (zowel
regionaal als landelijk) in ruime mate vertegenwoordigd alsmede geïnteresseerde regionale radio en TV
zenders. Voor ondersteuning had de organisatie op de

