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Zeeuwse Top 40 Kustconcert op 7 april
Zeeuwse artiesten zijn door Omroep Zeeland opgeroepen een nummer te maken over de Zeeuwse Kust.
Op zaterdag 7 april kun je tussen één en vijf het resultaat bekijken en beluisteren via Omroep Zeeland op
radio en televisie. Dit Zeeuwse Top 40 Kustconcert bevat covers die voorzien zijn van nieuwe tekst en
volledig nieuwe nummers.
De Zeeuwse kust
De directe aanleiding voor het Zeeuwse Top-4-kustconcert is het succes van nummers waarin de Zeeuwse
kust centraal staat. Denk aan ‘Zoutelande’ en ‘Hier aan de Kust’ van Bløf en ‘Oceaan’ van Racoon. Niet
alleen de muziek tijdens het Zeeuwse Top-40 kustconcert staat in het teken van de kust. In de rubriek
‘flessenpost’ delen kijkers en luisteraars hun gedachten over de kust, maar ook andere onderwerpen zoals
een boodschap aan een geliefde of wat ze dan ook met de rest van de wereld zouden willen delen.
Onderwerpen voor ‘flessenpost’ kunnen worden verstuurd naar: dezeeuwsetop40@omroepzeeland.nl
Special
Voorafgaand aan het Kustconcert zendt Omroep Zeeland op maandag 2 april, Tweede Paasdag, een special
uit met muziek en interviews. Zeeuwse artiesten als Peter Slager, Danny Vera, de bandleden van Peer en
Bart van der Weide en Dennis Huige van Racoon vertellen over hun band met de Zeeuwse Kust.
De Zeeuwse Top-40
Na afloop van de uitzending zijn alle nummers terug te kijken via de websites www.omroepzeeland.nl en
www.dezeeuwsetop40.nl. Het publiek wordt uitgenodigd om een stem uit te brengen op hun favoriete clip.
De drie populairste nummers worden opgenomen in de Long List voor de Zeeuwse Top-40, de verkiezing
van het beste nummer van Zeeuwse bodem die traditiegetrouw op Hemelvaartsdag wordt uitgezonden.
Kustconcert
Het is niet voor het eerst dat Omroep Zeeland Zeeuwse artiesten vraagt in de studio een lied ter gehore te
brengen. Van 2012 tot en met 2016 organiseerde Omroep Zeeland Zeeuwse Top-40 covers. En eerder
organiseerde de omroep een Zeeuws Valentijnsconcert.
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