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Oost-Souburg, 20 april 2013

De Zeeuwse Top 40 van Omroep Zeeland gaat van start!
De stemperiode voor De Zeeuwse top 40 van Omroep Zeeland gaat weer van start!
Vanaf maandag 29 april start de Zeeuwse 10-daagse: de periode dat iedereen kan
stemmen op zijn favoriete Zeeuwse artiesten en bands met extra aandacht voor Zeeuwse
muziek op radio, tv en internet.
Op maandag 29 april wordt de aftrap in de studio van Omroep Zeeland gedaan door
Racoon met een bijzonder mini-concert en door Edy van Driel (zanger van Bennie Hek en
de Houdoe's) met een column.
Vanaf dat moment kan er gestemd worden op de lijst van 40 beste nummers van 2013
via de websites www.dezeeuwsetop40.nl en www.omroepzeeland.nl.
Stemmen kan tot woensdag 8 mei 00.00 uur.
Wie stemt maakt kans op een meet & greet met Bløf of Surrender óf de hoofdprijs: een
overnachting in de Racoon-hotelkamer!
Verder is er elke dag op de website van Omroep Zeeland een cartoon-prijsvraag met
kans op leuke prijzen.
RADIO
Tijdens de Zeeuwse Muziek 10-daagse is elk half uur een nummer van Zeeuwse bodem
te beluisteren.
Voor de volledige lijst kijk op www.dezeeuwsetop40.nl
Elke dag wordt de muziekkennis van een Zeeuwse artiest getest en is er een stemadvies.
TELEVISIE
De wekelijkse uitzending van de Zeeuwse Top 40 is op woensdag. Tijdens de Zeeuwse
Muziek 10-daagse is er elke dag extra aandacht voor Zeeuwse muziek. Tien artiesten
geven elke dag hun stemadvies.
INTERNET/RADIO/TELEVISIE
Op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) zendt Omroep Zeeland voor de zesde maal de
Zeeuwse Top 40 uit. Van 08.00 uur tot 13.00 uur zijn de nummers van Zeeuwse
artiesten en bands te horen die door onze kijkers en luisteraars gekozen zijn tot de beste
van 2012. De uitzending is te volgen via radio, televisie en de website van Omroep
Zeeland: www.omroepzeeland.nl en facebook en twitter.
Tijdens deze uitzending worden de namen bekend gemaakt van de prijswinnaars!
De presentatie is in handen van Wilbert Moerkerk en Elsa van Hermon.
Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland en laat de vele gezichten zien van Zeeland op
internet, radio en tv.
Zeeuws, betrokken, betrouwbaar en onderscheidend
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