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Voorwoord
28 september 2019 is het weer zover. Na twee jaar
wachten is het weer tijd voor een nieuwe editie van
Bultepop! Als bestuur hebben wij er super veel zin in,
en we zijn erg benieuwd naar alle muzikale acts die er
neergezet gaan worden op deze avond bij Overkamp in
Vragender. Het idee van Bultepop is het samenbrengen
en stimuleren van muzikaal talent onder Vragenderse en
oud-Vragenderse inwoners.
Als voorzitter, maar ook als mede-muzikant, is het leuk
om te zien hoe de muzikanten een enthousiaste groep
vormen gedurende de repetities richting Bultepop. Ik ben
persoonlijk erg trots en meer dan tevreden over de inzet
van alle muzikanten en mede-bestuursleden waarmee dit
evenement wordt neergezet. Daarom wil ik iedereen die
maar enigszins een connectie heeft met de organisatie,
of een ieder die het evenement sponsort, hartelijk
danken voor de inzet zodat dit Vragenderse spektakel
mogelijk gemaakt kan worden. Wij zijn erg trots en
hopen dit nog jaren door te kunnen zetten.
Ik hoop jullie allemaal te zien op 28 september bij
Overkamp en ik wens de muzikanten nog succes met de
laatste loodjes!

Namens het bestuur van
Stichting Bultepop,
Kim Molenveld
Voorzitter en muzikant.

Hoofdsponsoren

Programma café
Ook dit jaar zullen muzikanten uit de zaal het grote
podium verruilen voor een kleinere akoestische setting.
Geen snoeiharde drums en knallende gitaarversterkers,
maar mooie intieme muziek waar je U tegen zegt!
Het programma in het café begint om 20.00 uur en zal
tot ongeveer 22.00 uur duren. Na het programma in de
zaal, circa 00.30 uur, zal een DJ in het café
doorknappen tot in de late uurtjes!

Even voorstellen
De 18-jarige Harm Groot Zevert doet al vanaf zijn 12e
levensjaar mee en speelt dit jaar voor de vierde keer
mee.
Wat was voor jou de drijfveer om steeds mee te
blijven doen?
Op de eerste plaats is het altijd heel erg gezellig. Je
leert ook weer eens anderen kennen waarvan je soms
niet eens wist dat hij of zij een instrument bespeelt of
zingen kan. Tijdens de repetities kun je ook veel van
elkaar leren.
Hoeveel zin heb je in Bultepop?
Nog wel even een paar keer
oefenen...… Maar ik heb er zeker
heel veel zin in! Altijd een mooi
feestje met de mensen in de zaal.
Een mooie avond in Vragender
waarbij we laten horen waar we
een half jaar voor geoefend
hebben!

Hoofdsponsoren

Programma zaal

Hoofdsponsoren

We hebben dit jaar, net als de vorige editie, één grote
Bultepopband. Deze band bestaat uit een mix van
muzikanten die voor de eerste keer het podium
betreden en uit muzikanten die al meer ervaring hebben.
hebben. Speciaal is dat we dit jaar ook een optreden
hebben van leerlingen van de Antoniusschool
uit Vragender.
Daarnaast zal ‘The Most Experience Band’ een optreden
geven. Zij bestaat, zoals de naam al doet
vermoeden, uit ervaren muzikanten die het leuk
vinden om samen muziek te maken. Zij zullen vooral wat
oudere klassiekers ten gehore brengen van de jaren 60
tot 90. Lekker dansen op The Bellamy Brothers en Johnny
Cash. Meezingen gegarandeerd!
Ook hebben we dit jaar weer een tribute. De vorige editie
hadden we een eerbetoon aan de Dolly Dots en ook dit
jaar zullen een groep enthousiaste dames weer een
optreden gaan geven. Tussen de bands door zal er een
heuse ABBA-tribute plaatsvinden. Nummers zoals Dancing
Queen en Mamma Mia zullen de revue passeren.
De voetjes mogen zeker van de vloer!
Als Stichting Bultepop zijnde zetten we graag in op
verjonging. Daarom hebben we dit jaar niet alleen ruimte
voor muziek: een meidengroep uit Vragender, die dansen
bij Hit-It Dance Centre uit Lichtenvoorde, zullen een
spetterend optreden neer gaan zetten.
Dit wil je niet missen!
Het programma in de zaal zal circa 21.30 uur beginnen.

Timmer- en Klusbedrijf
Te Giffel
Telnr: 06-20935128

Even voorstellen
De 27-jarige Sven Langendoen doet dit jaar voor het eerst
mee met Bultepop.
Wat is de reden dat je meedoet met Bultepop?
Ik speel al een aantal jaren thuis gitaar, maar doe er
verder niets mee. Bultepop lijkt mij een leuke ervaring om
een keer mee te maken.
Hoe vind je de repetities gaan?
De repetities gaan wel goed. Ik oefen thuis en probeer nummers mee
te spelen via YouTube.
Tijdens de repetities krijg ik tips en
advies. Ik vind het donders mooi
gaan zo. Soms gaat het goed en
dan is het de uitdaging om de lat
hoger te leggen.
Hoe is het om samen met de andere (ervaren)
muzikanten samen te spelen?
Het is een leuke groep van mensen die al heel lang een
instrument bespelen en mensen die, net zoals ik, net
begonnen zijn. Je leert van elkaar en met elkaar. Zo kun je
een mooie avond in elkaar knutselen.
Hoe erg kijk je uit naar Bultepop 2019? .
Ik heb er zin in! Het is een leuke en gezellige avond vol
muziek en een mooie ervaring voor mij. De uitdaging is om
een mooie show neer te zetten met de hele groep
muzikanten!

Subsponsoren

Kaartverkoop
De kaarten koop je in de voorverkoop voor € 7,50 of aan
de deur voor € 10,-. Volg ons via Facebook en Instagram
via @Bultepop en maak kans op vrijkaarten!
De voorverkoop is uitsluitend bij Overkamp in Vragender.

Even voorstellen

De 19-jarige Evi Tanck is via een stapavond
bij Bultepop terecht gekomen. Dit jaar zingt zij voor het eerst
de sterren van de hemel!
Wat is de reden dat je meedoet
met Bultepop?
Tijdens een avondje stappen kreeg
één van mijn vriendinnen een
berichtje of er in onze groep nog
animo was om mee te doen aan
Bultepop en toen hebben wij ons met
een aantal vriendinnen in een lollige
bui opgegeven voor Bultepop 2019.
Wie A zegt moet B zeggen!

Sponsoren
Aannemersbedrijf Tanck
Rensing Rijwielhandel
Bouwbedrijf Gierkink
Betting Wonen Bredevoort
Wenters Tegels en Vloeren
Te Marveld Bouwservice
Auto Dieker

Stichting Bultepop bedankt al
haar sponsoren voor de
steun!

Hoe vind je de repetities gaan?
De repetities zijn altijd één en al gezelligheid. Er wordt veel
gelachen, maar er wordt ook serieus gerepeteerd, want voor je
het weet moeten we het podium op.
Wat betekent Bultepop voor jou?
Bultepop betekent voor mij veel oefenen, gezellige repetities,
doen wat ik leuk vind en hopelijk bijdragen aan een gezellig
feest, waarbij iedereen onder het genot van een drankje mee
kan zingen met bekende nummers. Nu het steeds dichterbij
komt krijg ik ook wel de kriebels, zeker als ik eraan denk dat
straks de hele zaal vol zit met mensen die ik ken!

Stichting Bultepop
Adres: Kapelweg 32, 7134 RJ Vragender
Tel: 06 34 40 20 72 E-mail: info@bultepop.nl
Internet: www.bultepop.nl
KvK: 09193751
Bank: NL28RABO0110753763

Tot ziens
op Bultepop
2019!

