


Leffingeleuren 2020

Een uniek festival

Op 11,12 en 13 september 2020 zal Leffingeleuren voor 
de 44e keer zijn ultieme doel nastreven: fantastische 
muziek aanbieden in een uniek en ongedwongen kader.

Het festival onderscheidt zich door te focussen op de 
muziek van (over)morgen. Drie dagen lang krijgen 
beginnende en beloftevolle nationale en internationale 
artiesten uit heel diverse genres de kans om zich te 
bewijzen en een publiek van muzikale fijnproevers voor 
zich te winnen. Een gewaagde keuze maar het festival 
heeft zich hierdoor op de kaart gezet met een uniek 
profiel. De bezoekers willen geen platgetreden paden 
maar ontdekken liever nieuwe artiesten. 

Kenmerkend voor het festival is de manier waarop 
het muziekgedeelte verweven wordt met een gratis 
volksfeest. Het dorpscentrum van Leffinge wordt 
omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplaats voor 
enerzijds muziekliefhebbers uit heel het land en zelfs 
daarbuiten en anderzijds levensgenieters (foodtrucks, 
outdoor dansvloer en cocktailbar) en gezinnen 
(kinderanimatie, buskerstage en kunst) uit de nabije 
omgeving.



Een rijke geschiedenis,  
een stralende toekomst

Leffingeleuren is een festival met een 
rijke geschiedenis. Het ontstaat in 1977 
als een verlengde van de pas opgestarte 
concertwerking in Café De Zwerver. 

 
In september 1977 wordt rond de kerktoren van Leffinge 
voor het eerst een volksfeest georganiseerd. Daarbij 
lag de focus op folk, blues en jazz. Al snel ontgroeit het 
festival zijn kinderschoenen en verbreedt het muzikale 
spectrum. Naast pop en rock krijgen ook reggae en hiphop 
een plaats. Eind jaren negentig was Leffingeleuren één 
van de eerste festivals die ook dance-acts op de affiche 
zette. Het festival groeit doorheen de jaren uit tot een 
vaste waarde op de festivalkalender. De internationale 
headliners en nationale topartiesten stonden altijd zij 
aan zij met aanstormend talent.

In 2015 beslist de organisatie om terug te keren naar haar 
roots en de blauwdruk van het festival te hertekenen. 
Zonder af te doen aan zijn muzikale status wordt 
Leffingeleuren ook terug een volksfeest, kleinschaliger 
en met een duidelijker profiel.

De vele nationale en internationale artiesten krijgen een 
podium in Zaal De Zwerver, het café en ‘De Kapel’, een 
extra concerttent, die allen rond de kerk van Leffinge 
liggen. In die kerk staat trouwens het vierde podium.

De terugkeer naar het dorpsplein hield niet enkel een 
herprofilering in op muzikaal vlak. Er werd resoluut 
voor gekozen om ook een nieuw publiek aan te boren, 
een lokaler publiek dat zich minder op de concerten richt 
maar eerder kiest voor de gratis animatie, vaak samen 
met het hele gezin. 

Het dorp ontmoet op die manier het festival en dat maakt 
van Leffinge een speeltuin voor jong en oud. Op het gratis 
gedeelte staan er een DJ-stage en ons zelfgemaakte 
buskerstage waar jong talent voor het eerst een kans 
krijgt. Naast de vele bands en DJ’s is er ook ruimte voor 
kinderanimatie en straattheater. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan beeldende kunst en theater. 

Een feest is geen feest zonder de nodige hapjes en 
drankjes. Naast de vele bars vind je op de markt een 
gevarieerd aanbod van foodtrucks die zowat de hele 
wereld op je bord brengen.

Leffingeleuren is meer dan ooit een bonte ontmoetings-
plaats voor muziekliefhebbers, meerwaardezoekers én 
gezinnen.



Het laatste festival

Leffingeleuren wordt al snel bekend 
als het ‘laatste festival van de zomer’. 
De verbluffende hoeveelheid en 
verscheidenheid aan festivals in België 

zorgt ervoor dat het belangrijk is om met een 
originele programmatie het publiek te prikkelen. 

Meer dan ooit zet het festival in op de grote 
namen van (over)morgen en helden uit de un-
derground. Leffingeleuren geeft jonge artiesten 
een podium alvorens anderen hen oppikken en 
vormt daardoor een springplank voor groepen 
naar grotere podia. Denk maar aan Zwan-gere 
Guy, Charlotte Adigéry, Equal Idiots, Portland, 
Julia Jacklin, Idles of Amyl and The Snif-fers. 
Evengoed is er ruimte voor artiesten die nooit 
echt gaan doorbreken maar vaak een loyale 
fanbase hebben, bands als Iceage, Bill Ryder 
Jones, Great Lake Swimmers, Steve Gunn, 
Terakaft,…

Een speciale plaats is er voor de grotere Belgische 
bands waarmee Leffingeleuren en Muziekclub 
De Zwerver een sterke band hebben opgebouwd. 
Vaak zijn die te groot en té bekend om in het 
concept te passen, maar als het verhaal past 
happen we toch graag toe. Zo kwam Arno – dè 
lokale publieksfavoriet bij uitstek– in 2017 zijn 
‘nieuw’ project Tjens Matic bij ons presenteren. 
 
 

Datzelfde jaar kwam Absynthe Minded, na een 
jarenlange afwezigheid, de nieuwe plaat in 
avant-première voorstellen op Leffingeleuren. 
Ook The Van Jets daalden in 2018 vanop de 
grootste festivalpodia af naar Zaal De Zwerver 
om er hun drukke zomer af te sluiten.

Daarnaast weigert LL te denken in vakjes en 
belicht het niet enkel artiesten uit de klassieke 
genres. Het zet in op de vele vertakkingen van 
de muziek waar anderen veelal van wegblij-
ven. Postrock, african, ambient, elektronica, 
minimal, metal, (post)-hardcore, experimental, 
jazz, world en noise zijn maar enkele van de 
alternatieve genres die de afgelopen jaren aan 
bod gekomen zijn. Aan het andere uiterste is 
er dan weer aandacht voor meer traditionele 
genre’s als country of folk.

Dit alles maakt dat de line-up van Leffingeleuren 
elk jaar opnieuw een uitgekiend en uitda-gend 
geheel vormt met totaal uiteenlopende artiesten 
die toch een evenwichtig geheel vormt. Voor 
veel artiesten is het de ideale plek om een 
nieuw publiek aan te boren, omgekeerd wordt 
het publiek graag en vaak uit zijn comfortzone 
gehaald wat heerlijke confrontaties kan 
opleveren.



De cruciale rol van Leffingeleuren  
in het festivallandschap

Het zijn niet onze woorden maar op Indiestyle.be verscheen 
er een artikel dat ons festival prachtig samenvat.

"Naast Leffingeleuren hebben we in ons land geen enkel 
ander indiefestival met internationale allure (meer)."

"Op Leffingeleuren ga je dan niet per se betere bands aan 
het werk zien, je komt wel terecht in een omgeving waar 
je betaalt voor enkel spannende groepen, waar iedereen 
met dezelfde spirit naartoe komt en waar indie-acts de 
kans krijgen om op een groot podium boven zichzelf uit te 
stijgen. Het is ook een van de enige festivals die het nog 
aandurft om kleinere tegendraadse bands te boeken."

Het volledig artikel vind je achteraan dit dossier.



Muziekclub en Café De Zwerver

1. The War On Drugs 
    Café Manuscript (2009) 
2. Gotye
    Leffingeleuren (2008)
3. Ben Howard
    Zaal De Zwerver (2011)
4. Strand Of Oaks
    Leffingeleuren (2013) 
5. Paul Kalkbrenner
    Karma Hotel  (2009) 
6. Balthazar
    Club Side Down (2007)
7. Oscar & The Wolf
    Café De Zwerver (2012)
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Leffingeleuren wordt georganiseerd 
door Muziekclub De Zwerver, 
een concertorganisatie die haar 
thuisbasis in Leffinge heeft. Naast 

het festival organiseert de muziekclub 40 à 50 
concertavonden per jaar. 

De meeste concerten vinden plaats in Zaal en 
Café De Zwerver in Leffinge. Ook hier staat 
talentontwikkeling centraal en worden er veel 
kansen gegeven aan jonge artiesten. Door-
heen de jaren is de lijst van artiesten die kort 
na een doortocht op LL of in De Zwerver zijn 
doorgebroken eindeloos lang geworden.

Internationale groepen als John Butler, 
Phosphorescent, Kevin Morby, IDLES, Crystal 
Fighters, Squid, Chase and Status of Amyl & 
The Sniffers bouwen gestaag verder aan hun 
internationale carrières en verkopen in België 
zalen als AB en Botanique uit. 

Ook Belgische artiesten als Zwangere Guy, 
Bazart, Romeo Elvis, Goose, Netsky, Sons of 
Portland kregen een podium lang voor het 
grote publiek hen omarmde. Meer markante 
voorbeelden vind je onderaan deze pagina.

Met meer dan 40 clubshows per jaar haalt 
De Zwerver een publieksbereik van ongeveer 
7000 be-zoekers. Als we daar de activiteiten in 
Oostende bijrekenen komen we al snel uit op 
zo'n 10000. Want behalve in onze hometown 
Leffinge is Muziekclub De Zwerver ook actief 
in Oostende. Denk maar aan het  indoorfestival 
Instant Karma (vroeger ook Karma Hotel) maar 
ook aan de samenwerkingen met Theater Aan 
Zee (Jong Muziek), Kaap (losse clubconcerten) 
en ook De Grote Post (What's Going on, etc.).  

De Zwerver baat tenslotte ook nog het Café 
De Zwerver in Leffinge uit, thuisbasis van 
de vele vrijwilligers van het festival en 
ontmoetingsplaats voor de lokale jongeren en 
muziek-liefhebbers van alle leeftijden. Het is 
ook één van de belangrijkste podia van de club.



duyster. live

Leffingeleuren pakt uit met de 
ultieme muzikale hoogmis voor 
meerwaardezoekers en dit in het 
prachtige kader van de kerk van 

Leffinge die hiervoor het uitgelezen decor vormt. 

Tijdens Leffingeleuren geven we het 
legendarische radioprogramma 'Duyster’ 
een nieuw leven. Gastheer Eppo Janssen 
en gastvrouw Ayco Duyster maken voor de 
gelegenheid een live radioprogramma in de 
mooie kerk van Leffinge die centraal op het 
festivalterrein staat.

Naast vele mooie Duysterplaatjes is er tijdens 
duyster. live ook plaats voor interviews met 
artiesten, akoestische sessies en concerten. Het 
is een uniek concept dat diehard Duyster fans 
uit het hele land aantrekt.

De link tussen duyster. en Leffingeleuren is er 
altijd al geweest. Wij zijn fans van het eerste uur. 
Onze historiek bevat dan ook tal van Duyster-
pareltjes zoals Wilco, Great Lake Swimmers, 
Strand Of Oaks, 65daysofstatic, J Tillman 
(Father John Misty), Wolf Parade, Imaad Wasif, 
Flying Horseman, Yuko, Wovenhand, Thurston 
Moore en zoveel meer ... 



Meer dan muziek, ook beeldende 
kunst en theater op Leffingeleuren

Sinds de beginjaren trekt Leffingeleuren 
steeds de aandacht met allerhande 
kunstprojecten. Daarbij denken we 
graag terug aan schitterende werken 

als ‘Kleurmodule’ van Johan Opstaele (1982), 
‘Helden van de Grote Paradox’ van Mass And 
Individual Moving (1988), ‘De Schijn’ van 
Wessel di Wesseli (1991) en 'Stilleven op lucht’ 
van William Sweetlove (1995). . 

Van 2003 t.e.m. 2011 werden de '1 minute film 
& sound awards’ georganiseerd tijdens het 
festival. Vanaf 2015 werd weer aangeknoopt bij 
de oude traditie. 

Sinds enkele jaren werken we ook vaak 
samen met de collega’s van Theater 
Aan Zee. Wij cureren hun Jong Muziek 
Wedstrijd tijdens TAZ en samen met hen 

gaan we op zoek naar een geschikt theaterstuk 
op ons festival.

 
 
 
 
 
 
 

In 2015 was er de samenwerking met Beaufort 
en Barco. Het grafittifresco van Siegfried Vynck 
uit 2016 siert nog altijd de muur rechtover De 
Zwerver. In 2018 prikkelden we de zin-tuigen 
met het grensverleggend kunstproject ‘Black 
meets White’ van Johan Opstaele, een toren van 
bijna twintig meter hoogte met een basis van 
vier op vier meter. 

Vorig jaar mocht de Nederlandse kinetisch 
kunstenaar Zorro Feigl een kunstwerk 
presenteren, ’Stringularity'.

In 2017 viel ons oog op 'Wij Varkenland' een 
stuk van Lucas Deman dat we brachten in 
een oude boerderij. In 2018 stond Lisbeth 
Gruwez geprogrammeerd ('Lisbeth Gruwez 
dances Bob Dylan’). Vorig jaar tenslotte waagde 
evenwichtskunstenaar Kasper Vandenberghe 
zich aan een vrije val in onze kerk tijdens de 
gedurfde voorstelling 'Calculated Risk’.



Eén groot volksfeest

Buskerstreet 
Onze buskerstage is een klein straatpodium 
waar we jong talent een plek geven. Het kan 
hierbij gaan om lokale artiesten of premature 
ontdekkingen die de organisatie doet via 
het vi.be-platform. Hier kunnen ambitieuze 
muzikanten hun eerste podiumervaring op doen. 
Ook hier hebben we al talent ontdekt! Mooneye, 
Josefien Deloof, Meskerem Mees, Seagulls, 
EMY en Mauger zijn maar enkele voorbeelden. 
Ook het podium is het vermelden waard. Het is 
een uniek stuk dat op maat gemaakt werd door 
een paar handige vrijwilligers.

Dj-Stage
In de schaduw van de kerktoren en in de 
nabijheid van de cocktailbar vindt men een 
dansvloer met een opvallende zelfgebouwde DJ-
booth. Het is de perfecte plaats voor voorzichtige 
eerste dansjes doorheen de dag maar eenmaal 
de zon onder gaat, breekt het feest volledig los. 
Immer drukbezocht! 

Straat -en kinderanimatie
Om het gratis gedeelte extra kleur te geven en 
het volksfeest compleet te maken program-meert 
Leffingeleuren elk jaar enkele straattheater-
acts. We presenteren zowel mobiele als statische 
acts voor ons gevarieerd publiek van 7 tot 77 
jaar. De zondagnamiddag is er tel-kens een 
voorstelling voor de jongsten.

Leffingeleuren mikt niet enkel op muziekliefhebbers die betalen om een 
uitgelezen selectie bands aan het werk te zien. Op het gratis volksfeest 
op de markt verwelkomen we levensgenieters en gezinnen die zich te 
goed doen aan de vele bars en foodtrucks, zich uitleven op de dansvloer 

of zich vermaken bij de kinderanimatie, springkastelen, grime, ...

Foodfestival
Het festival kiest zonder omwegen voor 
lekker, gevarieerd en gezond eten. Naast de 
eigen specialiteiten zoals de zelfgemaakte 
garnaalkroketten, de legendarische Brusselse 
wafels of de braadworsten op de barbecue 
zorgen we samen met een paar gespecialiseerde 
food-trucks voor een gevarieerd aanbod dat 
de hele wereld op je bord brengt, van op hout 
gebakken pizza’s, Asian streetfood en Libanese 
soulfood tot vegan burgers en ‘tatjespap met 
grijze garnalen’.



Communicatiemix, partners en 
sponsorship

Internet
 
* Onze website (www.leffingeleurenfestival.be) 
heeft een (inter)nationaal bereik met pieken tot 
8000 bezoekers per dag.
* Leffingeleuren is ook zeer actief op social 
media:
*  Facebook (13.750 volgers)
*  Twitter (2717 volgers)
*  Instagram, (1969 volgers)
* Online kalenders (Uitinvlaaderen, Out.be, 
Wattedoen, Gonzo, Songkick, Last.fm, ...)
* Talrijke muziekblogs en websites met gewone 
content alsook bannering (Humo, De Morgen, 
Focus Knack, De Standaard, Het Nieuwsblad, 
Indiestyle, Snoozecontrol, Dansende Beren, ...)

Doorheen de jaren heeft Leffingeleuren nationale bekendheid 
verworven. Om het beoogde diverse publiek te bereiken wordt 
gebruik gemaakt van een uitgebalanceerde communicatiemix. Zowel 
klassieke promotiemiddelen als nieuwe digitale kanalen worden 

aangewend om het diverse publiek zo goed mogelijk te bereiken.

Sponsoring
Meestappen in het verhaal van Leffingeleuren 
kan op vele manieren. Er worden bewust geen 
vaste tarieven of vastomlijnde sponsordeals 
voorgesteld. Ons uniek profiel en de 
uitgebreide mogelijkheden om de return voor 
onze partners te organiseren, beschouwen 
we als het uitgangspunt om in overleg een 
samenwerkingsovereenkomst op maat uit te 
werken.
 
Een greep uit de mogelijkheden:
* Aanwezigheid op het festival: stand, sampling, 
spandoeken,…
* Gratis tickets, arrangementen met gratis 
tickets en food- en drinkvouchers,…
* Logovermelding of andere aanwezigheid in 
onze communicatie.
* Advertenties in de festivalkrant (van €100 tot 
€1200)
 
Sponsordeals kunnen voor één of meerdere 
jaren worden afgesloten. De gemaakte 
overeenkomsten voor Leffingeleuren kunnen 
ook worden uitgebreid naar de concertwerking 
tijdens het jaar. 

Drukwerk
* 2000 vierkleuren affiches op diverse formaten 
die nationaal verspreid worden.
* 25000 flyers die verspreid worden op festivals 
en in steden.
* 15000 folders: 32 pagina’s A6. Deze folder 
mikt vooral op de bezoekers van de betalende 
concerten. Bevat ook advertenties van 
muziekclubs en andere spelers uit de culturele 
sector. Verspreiding, West- en Oost-Vlaanderen
* 12000 krantjes: 20 pagina’s A3. Dit krantje 
wordt in elke bus in Middelkerke gestopt 
en verder verdeeld in horecaa, winkels, 
bibliotheken in Middelkerke en alle naburige 
gemeentes, Nieuwpoort, Gistel, Oostende,…
* Direct mailing: e-zine (10000) en post (2000)

Media
 
*  Humo, Studio Brussel
Deze mediapartners besteden zowel diepgaande 
redactionele aandacht als advertentieruimte 
aan ons festival. Daarnaast werken we samen 
met hen voor weggeefacties van tickets.
* Naast de samenwerking met onze 
hoofdpartners verschijnen er advertenties 
in andere muziekbladen en gespecialiseerde 
media.



De pers over Leffingeleuren

"Dankzij een kleinschaligere aanpak 
kan Leffingeleuren muzikaal avontuur 

onbeschroomd omarmen." 
De Morgen 

"Leffingeleuren herrijst als een professionele 
Kermis" 

De Standaard

"Het ontdekkingsfestival par excellence" 
Luminousdash

" Wat een puike, visionaire programmatie 
met welgemikte kwaliteit en een neus voor 
talent-aan-de-vooravond-van-de-doorbraak" 

Damusic

"Leffingeleuren, u was het perfecte einde van 
een waanzinnig goed festivalseizoen." 

Enola

"De muziek was stevig, het publiek 
enthousiast maar vooral een dikke pluim 

voor de organisatie om dit klein festival toch 
grootse allures te geven"  

Dansende Beren

"Het pittoreske Leffinge wordt een keer per 
jaar omgetoverd tot een walhalla voor de 

muzieksnoeper."
Humo

"Het altijd sympathieke festival laat zich 
opmerken door een fikse schaalverkleining, 

maar een breder aanbod"
Focus Knack



De pers over Leffingeleuren

"Leffingeleuren bewees andermaal dat je ook zonder groeicurve een festivalpubliek kan laven.  
Met een brede programmatie die deels op gevestigde waarden steunt maar vooral  

aanstormend toptalent een extra duwtje in de rug geeft".
Damusic

"Leffingeleuren is als enige Belgische festival genomineerd in de categorie ‘Best Small Festival’  
voor de European Festival Awards." 

Het Laatste Nieuws

Leffingeleuren keek het voorbije weekend aan tegen een van de meest succesvolle edities in jaren.  
Op de fantastische affiche na zat de warme nazomerzon daar mogelijk voor iets tussen,  

maar net zo lief liet u zich zaterdagavond koud pakken door het duyster.
Humo

"Het laatste festival van het seizoen is traditioneel een schoontje. 
Mensen ontmoeten, genieten van de muziek en de omgeving, 

en ontdekken van jong talent."
Focus Knack

"Leffingeleuren viert dit jaar zijn veertigste verjaardag met een uitgelezen affiche waar 
muziekliefhebbers aan hun trekken komen."

Gonzo



De cruciale rol van Leffingeleuren 
in het festivallandschap

Doorheen de jaren heeft Leffingeleuren nationale bekendheid verworven. Om het beoogde diverse 
publiek te bereiken wordt gebruik gemaakt van een uitgebalanceerde communicatiemix. De klassieke 
promotiemiddelen worden gebruikt om het iets ouder publiek te bereiken terwijl er ook zeer veel 
aandacht besteed wordt aan nieuwe kanalen zoals soc Deze middag hadden we met een paar Indiestyle-
schrijvers een klein onderonsje. “Er zijn te veel festivals” riep een van onze jongens. “Nee hoor”, zei onze 
alwetende hoofdredacteur (dat ben ik), “we kunnen nog wel een paar extra nichefestivals gebruiken.” 
Misschien moeten we de vergelijking met Nederland nog eens maken: daar hebben ze Best Kept Secret, 
Down The Rabbit Hole, PITCH en Incubate. Wij moeten het stellen met kleinere festivals als Absolutely 
Free Festival, HORST en… Leffingeleuren natuurlijk.

Dat laatste festival is dit weekend aan z’n veertigste editie toe en verenigt op z’n line-up heel wat 
internationale namen als Thurston Moore Group, Nothing en Eagulls met klinkende nationale namen als 
Kapitan Korsakov, Flying Horseman en Soldier’s Heart. Dat lijkt op zich al niet meer zo’n bijzonderheid, 
maar is het eigenlijk wel: naast Leffingeleuren hebben we in ons land geen enkel ander indiefestival met 
internationale allure (meer).

Pukkelpop mag dan op enkele podia alternatievere namen programmeren, aan alles merk je als 
indieliefhebber wel dat je niet bijzonder het mikpunt van de organisatie bent. Het voelt alsof je ticketprijs 
voornamelijk doorgestort wordt naar grote crossover-acts, tienerartiesten en veilige-electronicaproducers. 
In de Club kan je niet echt iets ontdekken, in de Lift staan voornamelijk popbeloften. Dour durft wel wat 
spannender te boeken, maar voor indiemuziek is het vaak een moeilijk festival: La Petite Maison Dans 
La Prairie blijft vaak leeg, de opkomst voor headliners als Pixies en Sigur Rós is beperkt en de kracht 
van de affiche zit hem vooral in het nachtprogramma.

Op Leffingeleuren ga je dan niet per se betere bands aan het werk zien, je komt wel terecht in een 
omgeving waar je betaalt voor enkel spannende groepen, waar iedereen met dezelfde spirit naartoe 
komt en waar indie-acts de kans krijgen om op een groot podium boven zichzelf uit te stijgen. Het is 
ook een van de enige festivals die het nog aandurft om kleinere tegendraadse bands te boeken. En 
da’s net het coole: waar de meeste festivals mainstream oplossingen gaan zoeken om meer volk aan te 
trekken, heeft Leffingeleuren vorig jaar de beslissing gemaakt om het kleinschaliger maar misschien 
wel boeiender aan te pakken. iale media om jongere bezoekers te informeren. Naast eigen drukwerk en 
advertenties in diverse printmedia zet de organisatie ook in op uitgebreide communicatie via het internet 
en de traditionele pers. De organisatie gelooft in het uitbouwen van sterke en langdurige relaties met 
mediapartners en poogt daarom partnerships aan te gaan.


