UITNODIGING

M E I F E E ST Z WO L L E

17 - 18 - 19 MEI 2019

Beste Zwollenaren,

Bij de voorgaande twee jubileumedities
hebben we massaal gezien dat Zwolle
ontzettend veel muzikaal talent heeft!
Talent dat ook dit jubileumjaar het
Meifeest muzikaal gaat aftrappen met

Exact 85 jaar geleden, in 1934, werd in
Zwolle voor het eerst het Meifeest
georganiseerd. Vandaag de dag vieren we
samen met heel Zwolle en omstreken nog
ZWOLLE LIVE
steeds dit mooie feestje en om dat te vieren,
Een avondvullend muziekprogramma dóór
pakken we dit jaar extra groots uit met de
Zwolsen, vóór Zwolsen! En natuurlijk voor
jubileumeditie van het Zwolse Meifeest
iedereen die dit grandioze feest niet
en wel op 17, 18 en 19 mei!
wil missen!

Mededelingen

• Ook dit Meifeest dient iedereen een leeftijdsbandje te dragen. Zonder bandje worden
geen alcoholische dranken verkocht. Het bandje is verkrijgbaar aan de muntenkassa.
Nog geen 25 of heb je het geluk dat je er nog jong/jeugdig uitziet? Neem je ID-kaart mee!
• De Kermis wordt dit jaar gehouden op 24, 25 en 26 augustus.

Ook de rest van het weekend maken we er
een jubileumwaardig feest van met onder
andere talent van de basisschooljeugd
tijdens de Playbackshow, een feestelijke
brunch en het welbekende volleybaltoernooi! Je vindt het volledige programma
op de achterzijde van deze uitnodiging.

We zien jullie graag op het Meifeest, tot dan!
Bestuur Feestvereniging Zwolle

Wij wensen iedereen een fijn Meifeest toe!

Secretariaat: Geke Tolkamp
tel. 0544-465197
www.feestverenigingzwolle.nl
Rekeningnummer:
NL06 RABO 0117 3097 10

Wij zijn tijdens het Meifeest telefonisch
bereikbaar op het nummer: 06-53696718
bij geen gehoor: 06-22882780

17 - 18 - 19 MEI 2019

PROGRAMMA
MEIFEEST ZWOLLE
VRIJDAG 17 MEI

20.30 uur - Zwolle Live (20.00 uur tent geopend)
Het jubileumweekend wordt afgetrapt met Zwolle Live, waar
muzikanten uit ons eigen Zwolle een avondvullend muziekprogramma
neer gaan zetten! Bloed, zweet en gelukkig weinig tranen in de
voorbereiding zullen resulteren in een topavond waarin bekende
gezichten je versteld doen staan van hun muzikale talent!

ZATERDAG 18 MEI

13.00 uur - Playbackshow
Na de te gekke optredens van vorig jaar is er
ook dit jaar weer een Playbackshow voor de
basisschooljeugd!
Lijkt het jou leuk om mee te doen?
Opgeven kan tot 13 mei aanstaande via
playbackshow@feestvereniging-zwolle.nl

Om 16.30 uur worden de prijzen
verdeeld en daarmee is het middagprogramma
ten einde. De winnaars van de Playbackshow
mogen zondagmiddag nogmaals optreden
in de tent!

ZONDAG 19 MEI

11.00 uur - Jubileumbrunch
We beginnen de zondag goed met een heerlijke jubileumbrunch! De
lekkerste broodjes, gebakken eitjes, koffie, jus d’orange en nog veel meer
staat voor je klaar. De kosten bedragen:
- Volwassenen
€5,- Basisschooljeugd €2,50
- Kinderen die nog niet op de basisschool zitten, brunchen gratis
Kom je brunchen? Opgeven is niet nodig, maar laat dit aan een bestuurslid
weten als hij of zij bij je aan de deur komt voor de kaartverkoop. Ga je met
je volleybalteam brunchen? Laat dit dan weten als je je team opgeeft.
13.00 uur - Volleybaltoernooi
Denk jij dat jouw team de winnaar van vorig jaar, team Noadost, kan
verslaan? Doe dan mee aan het volleybaltoernooi en laat zien wat jullie
in huis hebben! Het inschrijfgeld bedraagt €15,- en opgeven kan tot 13
mei aanstaande via volleybal@feestvereniging-zwolle.nl. Dit jaar kan ook
groep 7 tot en met 15 jaar strijden voor prijzen tijdens het
Jeugdvolleybaltoernooi. Wil je meedoen? Opgeven kan
bij ZwolleLui via zwolle-lui@contactgroepzwolle.nl
of doe een berichtje naar 06-83099849

Wil je dit feestje niet missen? Koop dan nú alvast je kaarten bij de
voorverkoopadressen: Café Grolzicht, Café Haak en Hoek of Café de Kroon.
- Vrijdagavond Zwolle Live			
€10,- Passe Partout (Vrijdag en zaterdag)
€15,Naast de kaartverkoop bij de voorverkoopadressen zal in de komende
weken een bestuurslid aan de deur komen voor de verkoop van
Zwolle Live kaarten en Passe Partouts, dit wil je namelijk niet missen!

21.00 uur - Feestavond
Zaterdagavond gaan we verder waar we vrijdagavond mee geëindigd zijn.
Haal de dansschoenen maar uit de kast, want er mag deze avond gedanst
worden en wel op muziek van de zeskoppige coverband

De entree is deze avond €10,- inclusief garderobe en een muntje. Kom je
vrijdagavond ook? Dan is de Passe Partout van in totaal €15,- ideaal! De
Passe Partout is enkel in de voorverkoop verkrijgbaar.

14.00 uur - Bingo en kaartje leggen in de kleine tent
Doe mee met de bingo en sleep de mooiste prijzen in de wacht!
Het inschrijfgeld bedraagt €7,50. Na afloop van de bingo kan er een
kaartje gelegd worden. Tijdens de bingo en het kaarten wordt een kop
koffie met cake en daarnaast enkele hapjes aangeboden door de
Feestvereniging. Deze middag is de kleine tent rookvrij!
15.30 uur - Feestmiddag
Na het volleyballen, bingoën en
kaarten creëert DJ Bacchie de
beste omstandigheden
voor een gezellige feestmiddag!

Om 16.30 uur worden de prijzen van het volleybaltoernooi uitgereikt en de
winnaars van de Playbackshow mogen vervolgens nogmaals optreden
in de tent. Om 20.00 uur is het Meifeest ten einde en kijken we uit naar de
Zwolse Kermis op 24, 25 en 26 augustus!

