Info promo Tielen Muziekdorp voor organisatoren
Elke organisator is zelf verantwoordelijk voor het promoten van
het evenement. Het gemeentebestuur zorgt voor:

1. Tielen Muziekdorp Brochures:
Edities:
 Brochure 1: Tielen Muziekdorp evenementen van sept – dec 2017
deadline info: 6 juni 2017
verspreiding begin augustus 2017


Brochure 2: Tielen Muziekdorp evenementen van jan – april 2018
deadline info: 30 oktober 2017
verspreiding begin december 2017



Brochure 3: Tielen Muziekdorp evenementen van mei – sept 2018
deadline info: 5 maart 2018
verspreiding begin april 2018

Voorwaarden voor opname in de brochure:
Je evenement kan opgenomen worden in de Tielen Muziekdorp brochure als het voldoet
aan één of meer van volgende voorwaarden:




Focus op muziek én een link met Tielen Muziekdorp.
Plaatsvinden in Tielen, of stuurt muzikale Tielenaren (of muzikanten met Tielense
roots) uit naar Kasterlee of Lichtaart.
Wordt georganiseerd door iemand met een aantoonbare muzikale link met Tielen.

Bovendien komen evenementen enkel in aanmerking wanneer de organisator het logo
van Tielen Muziekdorp opneemt in de communicatie rond het evenement.
Info doorgeven kan via dit digitaal formulier.

2. Tielen Muziekdorp beachvlaggen
Er zijn drie beachvlaggen beschikbaar. Deze kunnen opgehaald worden in de bib in Tielen
op de dag voor het evenement en teruggebracht de dag nadien (voor zover mogelijk
binnen de openingsuren). Je vindt ze vooraan in de inkomhal. Noteer je naam zodat we
steeds weten waar de vlaggen zich bevinden. Reserveren is niet nodig.
Openingsuren bib Tielen:
di: 8.30 – 11 uur
do: 17 – 20 uur
vrij: 8.30 – 11 uur
za: 9 – 12 uur

3. Tielen Muziekdorp balpennen en autostickers
Er zijn 1000 balpennen en 500 autostickers (transparant, 7,5 x 9,5 cm) beschikbaar.
Deze worden uitgedeeld tijdens de Tielen Muziekdorp evenementen (tot einde voorraad).
Verenigingen die evenementen organiseren, kunnen doorgeven hoeveel balpennen en
stickers ze wensen via tielenmuziekdorp@kasterlee.be en deze afhalen op de
cultuurdienst in het gemeentehuis.
4. Tielen Muziekdorp buttons
Een ideale manier om je Tielen Muziekdorp identiteit te benadrukken! De button kan
opgespeld worden door leden van de werkgroep, schepenen, leden van de fanfare,
muziekschool, muzikanten, muziekgroepjes,... Geef een seintje hoeveel buttons je wenst
aan tielenmuziekdorp@kasterlee.be.
5. Facebookpagina Tielen Muziekdorp
Vanaf augustus komt de Facebookpagina Tielen Muziekdorp online te staan. Elke
organisator is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van posts over het evenement. Om
dit alles in goede banen te leiden, willen we organisatoren vragen om een Facebookverantwoordelijke aan te duiden en vooraf de posts in te plannen in een Google
spreadsheet. Meer info en de afspraken kan je verkrijgen bij de cultuurdienst.
6. Andere promokanalen


Het gemeentelijk infoblad: het project wordt via deze weg in de kijker gezet.
Je evenement kan opgenomen worden in de evenementenkalender op de
achterflap van het infoblad.
Heb je de evenementaanvraag (dit moet uiterlijk 3 maanden voor het evenement gebeuren) bij het
evenementenloket al gedaan? Dan gebeurt dit automatisch.
Bekijk de deadlines hieronder en vraag je event indien nodig meer dan 3 maanden vooraf (én voor de
vermelde deadline) aan!

deadline opname in kalender infoblad sept – okt 2017: 17 juli 2017

deadline opname in kalender infoblad nov – dec 2017: 25 september 2017

deadline opname in kalender infobladen 2018: nog niet bekend










De gemeentelijke website
De gemeentelijke social media: Facebook, Instagram,…
Tielen Muziekdorp Facebookpagina
Spandoek
Borden aan de Tielense invalswegen
Grote promoton, deze maakt een toernée door de gemeente
Promokanalen van verenigingen en organisatoren van Tielen Muziekdorp
evenementen
…

Heb je nog vragen? Neem contact op via tielenmuziekdorp@kasterlee.be

