
97% artiesten

10% tussen
culturen

23% met het
bestuur

45% onder 
inwoners

87% organisatoren

EN DE GEVOLGEN 
VOOR 2018

INZETTEN OP MUZIEK 
= WERKEN AAN EEN 
BETERE GEMEENTE

MUZIEK BOUWT BRUGGEN 

is nu al aan boord van 
Lokale Helden 2018!

Resultaten enquête onder 
artiesten en organisatoren

Waarom zou je in godsnaam deelnemen aan Lokale Helden? 

Editie 2017 leerde ons dat het Lokale Helden-effect, dat ook na 

het event blijft doorwerken, moeilijk te onderschatten valt. 

Check de resultaten van onze enquête onder de organisatoren:

ervaart na Lokale Helden een beter contact met personen van andere culturen

heeft nu een beter contact met het gemeentebestuur

ziet nieuwe samenwerkingen ontstaan onder allerhande organisatoren

en

presenteren

HET EFFECT
IN 2017

517
organisatoren

190
gemeenten

460
podia

1.000+
artiesten

50.000+
publiek

Voor 35% van deze (al dan niet doorwinterde) artiesten was Lokale Helden het allereerste optreden!

Betere
Gemeente

HET EFFECT



MEEDOEN OP VRIJDAG 27 APRIL 2018?

artiesten

gebouwen

jongeren

21%

43%

64%

4,83 OP 5 41%

28% 52%

KORTOM

ALLE INFO OP LOKALEHELDEN.BE

SAVE THE DATE
VRIJDAG

27 APRIL 2018 

ARTIESTEN ORGANISATOREN

is het belang dat artiesten hechten 
aan initiatieven van de gemeente 

voor lokaal muzikaal talent 

van de organisatoren vroeg

 financiële ondersteuning
 aan de gemeente

geeft aan dat ze niet 
ondersteund worden door

 hun gemeentebestuur

van de organisatoren vroeg

 materiële ondersteuning
 aan de gemeente

De rol die gemeenten spelen in Lokale Helden is G.R.O.O.T. 

MUZIEK BOOST ARTIESTEN, 
JONGEREN EN… GEBOUWEN

GEMEENTEN, ER WORDT OP U GEREKEND!

64% ziet ook na Lokale Helden 

meer podiumkansen voor 

lokaal talent in hun gemeente

43% vindt het imago van de gemeente voor 

jongeren na Lokale Helden aantrekkelijker

21% herwaardeert dankzij Lokale Helden 

unieke locaties (bv. erfgoedsites)

om evenementen te organiseren

Goed nieuws: op vrijdag 27 april 2018 organiseren we de derde editie van Lokale Helden en je staat er niet alleen voor. 

Ook initiatiefnemer Poppunt kreeg goede punten van de Lokale Helden-deelnemers! We onderhouden een persoonlijk 

contact met iedereen die mee wil doen en daar kregen we gemiddeld 4,24 op 5 voor! 

Nam je deel aan Lokale Helden 2017 en wil je meer details over de resultaten in jouw gemeente? 

Mail ons dan gerust op        lokalehelden@poppunt.be of bel naar     02 504 99 00.

maarrrrrr

De resultaten van onze enquête onder de organisatoren van Lokale Helden 2017


