PERSBERICHT
Oost-Souburg, 15 mei 2014
De Zeeuwse Top 40 gaat weer van start!
Vanaf maandag 19 mei kan er weer gestemd worden voor De Zeeuwse
Top 40 van Omroep Zeeland. De muzikale aftrap voor de Zeeuwse Muziek
10-daagse, in aanloop naar dit evenement, wordt gegeven met een
bijzonder mini-concert van Racoon en een column van Edy van Driel van
de band Bennie Hek en de Hoedoe's.
Stemmen op de lijst van 40 beste nummers van 2014 kan die dag vanaf
11:00 uur via de websites www.dezeeuwsetop40.nl en
www.omroepzeeland.nl .Er kan gestemd worden tot woensdag 28 mei
23.59 uur. Wie stemt maakt bovendien kans op mooie prijzen: kaarten
voor Concert at Sea, een gesigneerd shirt van Racoon, huis/tuinconcerten
van o.a. Deze Zeeuwse Band of feestzanger Edwin Kaljouw, en een
overnachting in de Bløf-hotelkamer op de boulevard in Vlissingen!
De Zeeuwse Top 40 wordt uitgezonden op Hemelvaartsdag (donderdag 29
mei) van 8:00 tot 13:00 uur. In de uitzending worden ook de
prijswinnaars bekend gemaakt! Verder is er elke dag op de radio en de
website een prijsvraag met kans op kaarten voor Racoon and Friends en
Vestrock.
De uitzending is te volgen via radio, televisie en de website van Omroep
Zeeland: www.omroepzeeland.nl en Facebook en Twitter.
De presentatie is in handen van Wilbert Moerkerk en Elsa van Hermon.
Stefan Daane is er voor de sociale media.
Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland en laat de vele gezichten zien
van Zeeland op internet, radio en tv.
Zeeuws, betrokken, betrouwbaar en onderscheidend
---------------------------------------------------------------------------------------------------

niet voor publicatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Omroep Zeeland:
Elsa van Hermon 0118-499966
evhermon@omroepzeeland.nl
----------------------------------------------------------------------------------
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Bijlage: Uitzendingen Zeeuwse Top 40
Tijdens de Zeeuwse Muziek 10-daagse is er op alle kanalen van Omroep
Zeeland aandacht voor Zeeuwse muziek.
RADIO
In De Zeeuwse Muziek 10-daagse is er elk half uur een nummer van
Zeeuwse bodem te beluisteren.
Voor de volledige lijst kijk op www.dezeeuwsetop40.nl
RADIO/INTERNET
Tijdens De Zeeuwse Muziek 10-daagse is er elke dag een spel op radio en
internet met de vraag: Wie is dit? Op www.dezeeuwsetop40.nl is een
filmpje te zien dat gedurende de dag steeds langer én duidelijker wordt.
Radiopresentatoren geven tijdens hun uitzendingen aanwijzingen. Wie het
eerste raadt om wie het gaat wint kaarten voor Racoon of Vestrock!
TELEVISIE
De wekelijkse uitzending van De Zeeuwse Top 40 is op woensdag. Tijdens
De Zeeuwse Muziek 10-daagse is er elke dag na het weerbericht de
oplossing van het radio/internetspel te zien met een muziekclip van een
artiest.
INTERNET/RADIO/TELEVISIE
Op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei) zendt Omroep Zeeland voor de
achtste maal De Zeeuwse Top 40 uit. Van 8.00 uur tot 13.00 uur zijn de
nummers van Zeeuwse artiesten en bands te horen die door onze kijkers
en luisteraars gekozen zijn tot de beste van 2014.
Omroep Zeeland
15 mei 2014
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