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Voorwoord Voorzitter
“We hebben het toegewezen gekregen, het LVK komt in 2020 naar Echt!!”. De
woorden galmen nog steeds na en dat voelt enorm goed. Lang voordat het LVK
2019 van start ging, was C.V. De Aester op de achtergrond al druk bezig om dit
unieke, Limburgse evenement naar het Smalste Stukje Nederland te halen. De
finale van het LVK was immers nog nooit in Echt gehouden. En zeker omdat in
2020 de 4 x 11 jarige jubileumeditie plaatsvindt, borrelde het idee op
om te proberen om dit feest naar onze gemeente te halen.
Het idee werd omgezet in concrete plannen, waarbij de
Gemeente Echt-Susteren vanaf het begin betrokken is. Al
snel bleek dat er voldoende draagvlak was en werd een heus
bidboek gemaakt, zodat C.V de Aester goed beslagen ten ijs
zou komen tijdens de “audiëntie” bij Stichting LVK. Het lange
wachten kon beginnen... Eind april kwam het verlossende
woord. Vol trots mochten we live op L1 bekend maken dat
de Finale van het LVK in 2020 plaats zal vinden in de gemeente
Echt-Susteren. Mede door de enorme boost die we hebben gekregen
van de positieve energie wordt er op dit moment door vele vrijwilligers, die tijd
en enthousiasme beschikbaar stellen, hard gewerkt aan de organisatie van een
fantastisch feestweekend.
We zijn ervan overtuigd, dat we samen met de hele gemeenschap van Echt-Susteren
een fantastisch feest gaan organiseren. Maar... we kunnen dat niet zonder de steun
van ondernemers. Ik hoop dan ook van harte dat we op u mogen rekenen, als
sponsor of als donateur, zodat we er een Echte(r) happening van kunnen maken.
Een evenement waar de Echter gastvrijheid hoog in het vaandel zal staan en waar
nog lang over nagepraat zal worden. Doet u mee?
Sjef Vergoossen
Voorzitter LVK 2020
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Voorwoord Gemeente Echt-Susteren
Een grote wens voor C.V. de Aester en de gemeente Echt-Susteren is uitgekomen!
Het Limburgs Vastelaoves leedjeskonkoer komt volgend jaar naar onze gemeente.
Wij willen er samen met de organisatie en onze ondernemers voor zorgen dat het
LVK feestweekend een daverend succes wordt.
Het LVK geeft een enorme kans om onze gemeente op een
laagdrempelige manier groot onder de aandacht te brengen. In
februari komen er zo’n 6 duizend bezoekers, van jong tot oud en
van allerlei pluimage, naar onze gemeente om het evenement
in levende lijve mee te maken. Via L1 televisie volgen er zelfs
zo’n 400 duizend mensen het evenement (de herhalingen en
internet kliks van de finale nog daargelaten). U begrijpt dat
dit enorme kansen geeft om u en uw bedrijf te profileren in een
informele sfeer.
Wij hopen van ganser harte dat u zich als sponsor of donateur aansluit
bij dit mooie evenement, zodat wij er samen een fantastische
happening van kunnen maken! Samen kunnen we laten zien wat
gastheerschap in Het Smalste Stukje van Nederland inhoudt.
Mogen we op uw medewerking rekenen?
Met een hartelijke vastelaovesgroet en wellicht tot in het
feestpaviljoen!
Geert Frische

Peter Ruijten

Wethouder

Wethouder
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Uw bedrijf in the Picture?
Breng uw bedrijf onder de aandacht bij:
'' het Limburgse publiek, vanaf de voorrondes tot de apotheose tijdens de Finale
van het LVK op 07 februari 2020.
'' ruim 6.000 feestvierders in het feestpaviljoen in Echt.
'' meer dan 400.000 mensen die voor de buis gekluisterd zitten.
Trakteer uzelf en uw relaties of medewerkers op een heerlijke finale-avond op
het verhoogde en luxe VIP DECK. Geniet samen met uw gasten van een heuse
VIP-ontvangst en onze hospitality.
Met andere woorden: Laat u door de organisatie in de watten leggen en zet gelijktijdig
uw bedrijf op een ongedwongen manier in the picture tijdens een uniek evenement.
U steunt LVK 2020 in Echt bij de organisatie van een uniek evenement in Limburg en
zet samen met de vele vrijwilligers de Limburgse cultuur op de kaart.
Heeft u interesse in de sponsormogelijkheden, ontvangt u graag aanvullende informatie of heeft u overige vragen, neem dan contact met ons op.
Jules Stassen
Voorzitter Commissie Sponsoring LVK 2020
 +31 6 53 65 95 31
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Sponsorpakketten FInale LVK 2020
Pakket
BRONS

Pakket
ZILVER

Pakket
GOUD

Pakket
PLATINUM

Pakket
DIAMANT

€ 222

€ 666

€ 999

€ 1500

€ 2500

Naamsvermelding op de website











Logo op website











Logo op achterwand VIP DECK























Prijs
LOGO

Logo op sponsorbord mascotte
Logo in programmaboekje LVK
Reclamebord op dranghek langs
toegangsweg paviljoen



TOEGANGSKAARTEN
Toegangskaarten voor de vloer

2 personen



Toegangskaarten voor het VIP DECK

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen









1 auto

1 auto

2 auto’s







OVERIG
VIP parkeerplaats
HOSPITALITY
Walking diner









Hapjes en drankjes inbegrepen













BEDRIJF
Gepersonaliseerde bedrijfstafel
Bedrijfspromotie uitnodigingsbox



AANVULLENDE SPONSORMOGELIJKHEDEN
 Billboard op L1 Televisie



Reclameuiting “Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt”

€ 1100

Naast de standaard sponsorpakketten en sponsormogelijkheden is er ook ruimte
voor maatwerk sponsoring. Neem voor meer informatie contact op met de
Commissie Sponsoring:  jules.stassen@lvk2020.nl  +31 6 53 65 95 31.
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Mega Feestpaviljoen
Stichting LVK 2020 gaat de samenwerking aan met Veldeman uit Bree. Deze specialist
in tenten en tijdelijke hallen, verzorgt een enorme eyecatcher van een paviljoen
voor het feestweekend. Stichting LVK 2020 en Veldeman hebben een overeenkomst
getekend voor de bouw van een TFS hoofdpaviljoen.
In totaal overdekt Veldeman ruim 4.700 m2 van het feestterrein in Echt. Pukkelpop,
Rock Werchter, Lowlands... Het zijn maar enkele van de tientallen festivals waar
Veldeman de TFS-tenten heeft geplaatst. De TFS heeft een unieke vorm en
biedt een spectaculair uitzicht, zowel van binnen als van buiten. De hoge
binnenruimte en zwarte binnenzijde zonder palen of spankabels
zien er niet alleen schitterend uit. Het biedt ook een perfecte
akoestiek voor 3 muzikale topavonden.

VIP deck
Wilt u helemaal niets missen van de optredens
dit weekend? Niet in de rij staan voor een
hapje en een drankje? Wordt u graag in de
watten gelegd tijdens 1 van de evenementen?
Met andere woorden; helemaal ontzorgd
worden en er echt een onvergetelijke avond
van maken. Dat kan! De eerste verdieping van
het TFS paviljoen wordt omgetoverd tot VIP
DECK. VIP zijn betekent:
'' Aparte VIP toegang
'' Inclusief hapjes
'' Privé bar op VIP deck
'' All-inclusive Drankarrangement
'' Inclusief garderobe/kluisjes
'' Spectaculair uitzicht op het podium
ECHT FEESTEN!
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Carnavalsvereniging “De Aester” uit Echt organiseert in samenwerking met de gemeente
Echt-Susteren, Stichting LVK en L1-Radio & -TV de finale van de 44ste editie van het LVK. Van

vrijdag 7 februari 2020 tot en met zondag 9 februari 2020 wordt in een gigantisch feestpaviljoen in Leisurepark “In De Bandert” een feestweekend georganiseerd.

LVK 2020
Het LVK bepaalt jaarlijks
welke schlager Limburg zingt

07
FEB

tijdens de carnavalsdagen en de
laatste weken voor de vastelaovend.
Ook tijdens de 44e jubileumeditie van het
LVK dingen weer meer dan 250 inzendingen
mee naar de grootste onderscheiding op het gebied
van de Limburgse vasteloavesmuziek. De hoofdjury zal
op twee zaterdagen in december dit aantal terugbrengen
naar 60. Na drie halve finalerondes op L1TV, betreden op
vrijdag 7 februari 2020 de finalisten het podium tijdens de Finale
van het LVK 2020.
Het wordt die avond stil op straat, omdat de meeste Limburgers de finale
thuis of in hun favoriete kroeg volgen. Of ze zijn er live bij in het feestpaviljoen in
Echt natuurlijk!
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ZATERDAGAVOND
Bij veel mensen staat de 90’s Party in 2013 nog vers in het geheugen. Ook
tijdens Echt Feesten! wordt de jeugd zeker niet vergeten... De organisatie
heeft ervoor gezorgd dat er een fantastische line-up is geboekt tijdens
de zaterdagavond. Wees voorbereid op een geweldige show en een
gezellige avond die je niet snel zal vergeten. Ook tijdens deze
feestavond zijn kaarten te verkrijgen voor een all-inclusive
concept op het VIP DECK.
 PRIMEUR

Als eerste act mogen we met

trots aankondigen dat LUCAS & STEVE een
geweldige DJ-set zullen verzorgen. De
overige acts zullen in de aankomende

08
FEB

weken bekend worden gemaakt

09
FEB

ZONDAGMIDDAG

via Social Media.

Zondagmiddag

wordt

het

feestpaviljoen omgetoverd tot
een familiefestival. Gun uw kinderen
een super leuke dag in het grote kinderspeeldorp met springkussens en attracties.
Kom gezellig genieten van festivalfood, een
drankje aan de bar en de muziek van verschillende
acts en bands. Het belooft een geweldige dag te worden
vol muziek en familieplezier, boordevol entertainment en
activiteiten voor alle leeftijden. En dat nog wel helemaal gratis
ook!
 PRIMEUR Als eerste act mogen we met trots aankondigen dat op
zondag 08 februari 2020 LEX UITING samen met zijn live-band een optreden
gaat verzorgen op het hoofdpodium. De overige acts zullen in de aankomende

weken bekend worden gemaakt via Social Media.
ECHT FEESTEN!
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Stichting LVK 2020
Beukstraat 21
6101 BG Echt
 info@lvk2020.nl
 www.lvk2020.nl
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