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Nieuwe datum
Na twee donkere jaren is er voor veel Wase feestvierders opnieuw
licht aan het einde van de tunnel: Repmond Rock 2022. Dit in
een nieuw jasje, want er is veel veranderd sinds de laatste editie:
een nieuwe datum, een vernieuwd festivalterrein en een lichtjes
aangepast concept. Op vrijdag 16 september en zaterdag
17 september 2022 organiseert Repmond Rock vzw opnieuw
een festival voor jong en oud. Dit in samenwerking met Scouts
Rupelmonde en Gemeente Kruibeke, maar hopelijk ook met jou!
Al meer dan 25 jaar lang trekt Repmond Rock zo’n 3.000 bezoekers
op het historische Mercatoreiland. Ook deze editie gaan we dat
opnieuw waarmaken met een verfrissende versie op een net nieuw
aangelegd festivalterrein.

Voor elk wat wils
De goede reputatie van het festival staat garant voor een
uitmuntende selectie bands en dj’s, zowel opkomend
talent als gevestigde waarden. Door het brede aanbod
wordt het festival gesmaakt door bezoekers van diverse
leeftijden en liefhebbers van verschillende genres. Tevreden
bezoekers éen artiesten zijn het beste bewijs dat het festival
leeft.

Een duwtje in de rug
Repmond Rock helpt Scouts Rupelmonde met de afwerking en
uitbreiding van veilige lokalen voor de jeugd van Rupelmonde. De
winst van vorige en komende edities gaat naar dit goede doel. De
voorbije edities hebben hun vruchten afgeworpen, want de eerste
fundamenten van het nieuwe lokaal zijn sinds een paar maanden
zichtbaar. Dit geeft ons alleen nog maar meer zin om die laatste
broodnodige centen voor en met de Scouts in het laatje te brengen.

Partners
Repmond Rock kan rekenen op trouwe nationale en regionale
sponsors wegens de publicitaire return, de persoonlijke aanpak
en de unieke viplocatie aan de Schelde, met zicht op het festival.
Het festival is hééet aangewezen moment om je werknemers te
belonen na een lastige periode. Wij voorzien muzikale entertainment
en uitgebreide catering. Kortom, het recept voor een onvergetelijk
samenzijn met collega’s.
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Op aanvraag
Bij interesse contact opnemen met een
verantwoordelijke vermeld op de
volgende pagina.
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Contact

Jonas Arnout

Christophe Smet

0494/15.84.57

0486/57.35.39

jonas.arnout@repmondrock.be

christophe.smet@repmondrock.be
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