
Wielsbeke zet Lokale muzikale
Helden in de schijnwerpers in het
zwembad
Op vrijdag 27 april zetten bijna 200 organisatoren hun muzikale
helden in de schijnwerpers onder de noemer ‘Lokale Helden’. Met
dit project daagde Poppunt iedereen, van steden of dorpen tot
verenigingen of cafés, uit om op 28 april samen met de rest van
Vlaanderen en Brussel één grote ode aan muzikaal talent te
organiseren. In Wielsbeke sloegen jeugdhuis Contrast, de
cultuurdienst, TL collectief en enkele enthousiastelingen de
handen in elkaar voor hun Lokale Helden-project ‘Breedwerk
8710’. Ze organiseren maar liefst 12 optredens op vier unieke
locaties.

‘Breedwerk 8710’ programmeert op 27 april lokaal talent op vier
unieke locaties. In de raadzaal van het gemeentehuis kan je je
verwachten aan rauwe, ongeremde performances van The Woods,
Hazard, Crowd of Chairs en DIRK. De oude boerderij wordt de
place to be voor liefhebbers van folk en wereldmuziek, met
Addiction, Katla, Nanske, Louise & Corneel en Unlock Dialogue. In
het zwembad staan dan weer zware gitaren van Mutant Christ en
Mental Genöcide op het programma.

De Wielsbeekse Lokale Helden-afterparty gaat door in jeugdhuis
Contrast, waar dj’s Zenith & Densa en Trix’ta het feest verder
zetten. De vier locaties liggen op een boogscheut van elkaar en
serveren – naast streektalent – bovendien ook streekbier.
Breedwerk 8710 vindt plaats in het kader van Lokale Helden’ op
vrijdag 27 april vanaf 20 u in Wielsbeke. Tickets kosten € 2,5 in
voorverkoop en € 4 aan de kassa. Info & tickets via
http://www.projectwebsite.be

PERSCONTACTEN:
> Lokale Helden Wielsbeke: Naam perscontact + functie -
Telefoonnummer perscontact / Mail perscontact
> Poppunt: lokalehelden@poppunt.be - 02 504 99 00

LINKS:
Lokale Helden (nationaal): lokalehelden.be
Lokale Helden Wielsbeke link naar je projectwebsite / Facebook-event

TITEL: 
een goede titel is

kort en krachtig
en trekt de

aandacht

INLEIDING: 
je inleiding is
eigenlijk een

korte 
samenvatting
van je project,

met de
belangrijkste info

opgesomd

BROODTEKST: 
in deze tekst kan
je meer in detail
vertellen wat er

precies gaat
gebeuren tijdens
jouw evenement

AFSLUITER: 
tot slot kan je

alle praktische
info nog eens

kort meegeven

PERSCONTACT 
+ LINKS: 

van jouw LH-
evenement en

van Poppunt

http://www.projectwebsite.be
mailto:lokalehelden@poppunt.be


Nog enkele tips voor het schrijven van je persbericht:

- Zorg dat volgende elementen zeker in je persbericht zitten:
- Wie organiseert jullie Lokale Helden-evenement? Is er een samenwerking van 

verschillende verenigingen?
- Wat gaat er juist gebeuren? Was is er speciaal aan jouw Lokale 

Heldenevenement? Welke lokale bands of dj’s spelen op jouw evenement?
- Waar gaat het evenement door? Op welke locatie(s)?
- Wanneer gaat het evenement precies door?

- Voeg zeker een beeld (in hoge resolutie) toe aan je persbericht. Dat kan het 
Lokale Helden-campagnebeeld zijn, maar evenzeer een foto van een van de 
bands die op jouw evenement spelen.

- Hou het kort maar krachtig: het is niet nodig om een heel erg lang persbericht 
te schrijven. Als de essentiële zaken erin staan, is dat meer dan voldoende. De 
journalist in kwestie kan je nog altijd opbellen om meer informatie te vragen.

Waar vind je perscontacten?

- De communicatie- of persdienst van je gemeente heeft meestal een lijst met 
actuele lokale perscontacten. Vaak kan je die lijst ook terugvinden op de 
website van je gemeente.

- Het Laatste Nieuws kan je op de hoogte brengen via dit contactformulier: http://
www.hln.be/hln/contact.dolanguage=nl&navigationItemId=1441&layoutType=1col

- Het Nieuwsblad kan je bereiken via uwgemeente@nieuwsblad.be (bijvoorbeeld: 
wielsbeke@nieuwsblad.be)

- De kantoren van De Streekkrant / De Weekkrant vind je via deze link (http://
www.roularta.be/nl/activiteiten/de-streekkrant/de-weekkrant/
Products-1184687138216-RC.html?
ParentAssetID=1184686276823&ParentAssetType=Page&ParentPageID=11846
86276823&action=Kantoren) en die van De Zondag vind je hier (http://
www.roularta.be/nl/activiteiten/de-zondag/Products-1194563806787-RC.html?
ParentAssetID=1184686276823&ParentAssetType=Page&ParentPageID=11846
86276823&action=Kantoren).

- Denk naast regionale kranten ook zeker aan lokale radio’s, je gemeenteblad, het 
infoblad van bepaalde verenigingen, enz… 
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