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J’aime La Vlie (editie 2)
‘The Eurovision Island’
29 juni t/m 1 juli 2018
Na een zeer geslaagde eerste editie in 2017 vindt voor de tweede keer het J’aime La Vlie-festival
plaats op het prachtige Waddeneiland Vlieland: een festijn waarbij vakantiegevoel en eilandbeleving
samensmelten met liefde voor het Eurovisiesongfestival. J’aime La Vlie is in het leven geroepen door
enthousiaste songfestivalfans (OGAE NL), voormalig ESF-deelneemster Esther Hart (NL 2003) en kampeerterrein Stortemelk op Vlieland. Opnieuw zullen nationale en internationale oud-Eurovisiedeelnemers concerten verzorgen op verschillende locaties en samen met de bezoekers het eiland ontdekken middels verrassende eiland- en Eurovisie-gerelateerde activiteiten.
De Grote Zaal van ‘de Bolder’ op kampeerterrein Stortemelk - bekend en beroemd ver buiten Vlieland - vormt op vrijdag het decor voor de Italiaanse Eurovisie-avond ‘Una Notte A Sanremo’, verzorgd
door Jalisse (IT 1997). Op zaterdagmiddag geeft Naviband (BLR 2017) een intiem concertje in de duinen. Diezelfde avond is het podium van de Grote Zaal gereserveerd voor het Big Eurovision Concert,
waarbij alle aanwezige ESF-artiesten onder begeleiding van een fantastische live band bekend en
minder bekend songfestivalrepertoire zingen, uiteraard naast hun eigen inzending. Een van de hoogtepunten van vorig jaar gaat op herhaling en wordt de afsluiter van het weekend: de Eurovisie-SingA-Long met het lokale koor ‘Van Alles Wad’ o.l.v. Judith Olthuis en Esther Hart als speciale gast.
Tussendoor is het festival gevuld met leuke activiteiten als een Eurovisie-dansworkshop, theatersport, specifieke Vlieland-wandelingen onder leiding van een gids, begeleid hardlopen en een kampvuur op het strand. Wie weet staat Rosina van Harmony (NL 1978) naast je tijdens de dans-clinic,
wandelt Pasha Parfeny (MD 2012) al sterren kijkend met je op of sluit Naviband met gitaar aan bij het
kampvuur. Verder loop je grote kans op een rondje eiland per fiets met Esther Hart of een encounter
aan zee met Aliona Moon (MD 2013). In de ontspannen sfeer van J’aime La Vlie is alles mogelijk.
Saamhorigheid, internationale verbroedering, liefde voor muziek, oftewel het gevoel dat elke songfestivalfan kent die wel eens van dichtbij het Eurovisie-evenement heeft meegemaakt, gecombineerd
met de complete eilandbeleving van het mooie Vlieland - rust, natuur, strand, de wind door je haren
en het ultieme vakantiegevoel: dat alles heeft J’aime La Vlie.
Op zondagmiddag neem je de veerboot terug naar huis met een koffer vol met Eurovisie-eilandbelevenissen en -herinneringen!

Noot voor de redactie:
Interview:
Interview mogelijk op afspraak of op vrijdag 13 april in Amsterdam (locatie nog te bepalen).
Contactpersoon: Hans Lenders via organisatie@jaimelavlie.nl of telefonisch via 06-30778200
Website:
www.jaimelavlie.nl
Facebook:
J’aime La Vlie
Tickets:
Regular ticket: € 59,50/ Jongeren-ticket: € 32,50 (12- t/m 17 jaar)
Het JLV-ticket geeft recht op diverse kortingen op overnachtingen en fietsverhuur – zie website.
Naam festival:
J’aime La Vlie is afgeleid van het winnende lied J’aime La Vie – Sandra Kim (BE 1986)
Beeldmateriaal: Bijlage rechtenvrij beeldmateriaal. Indien ander beeldmateriaal nodig is graag op aanvraag.
Contactpersoon: Hans Lenders via organisatie@jaimelavlie.nl of telefonisch via 06-30778200

