P e r s b e r i c h t Vive la France 2017

Vive la France met vernieuwingen en extra concert klaar voor lustrum
De vijfde editie van Vive la France in Hummelo belooft een gedenkwaardige te
worden. De belangstelling voor de in totaal 150 standhouders om op zaterdag 8 en
zondag 9 juli een plaatsje te bemachtigen in het centrum van Hummelo was
overweldigend. De hoog aangeschreven brocantemarkt was met dik 90 kramen
snel volgeboekt.
De vernieuwde kunstmarkt dompelt de bezoeker op het plein en de straten rond de
Dorpskerk onder in de sfeer van Montmartre. Ook de Tour d’Hummelo, de sportieve
start van het evenement op donderdag 6 juli, is in het nieuw gestoken.
Brocante-toppers
Wat onveranderd bleef is de gerenommeerde brocante-markt, waarvoor de toppers in die
branche vanuit het hele land naar Hummelo komen. De ruim negentig kramen met heel
divers en kwalitatief hoogstaand aanbod trokken in voorgaande edities steeds meer
bezoekers naar Hummelo, uit het hele land maar ook uit Duitsland, België, Engeland en
Frankrijk.
Hummelose joie de vivre
Daarnaast biedt Vive la France volop ruimte aan streekproducenten, die laten zien en
proeven wat de regio te bieden heeft aan lekkere en gezonde producten.
Zo maar tussen het publiek, op het nieuwe podium op het Dorpsplein of in een stil hoekje
kan de bezoeker theater, muziek of een zangkoor tegenkomen. Die onverwachte
ontmoetingen geven Vive la France de zo kenmerkende ongedwongen sfeer. Een glaasje
en een hapje op een van de terrassen maakt het Hummelose joie de vivre compleet!
Concert Katell en Alderliefste
Om het eerste lustrum extra luister bij te zetten staat op zaterdag, aansluitend aan de
markt, een concert op het programma met twee acts die uitstekend met de Franse taal uit
de voeten kunnen. Voor Katell is het niet voor het eerst dat ze op Vive la France is, maar
na haar optreden vorig jaar is er veel veranderd. Ze is in korte tijd een grote naam
geworden, dankzij haar deelname aan The Voice of Holland. Daar zong ze onder meer
een zelf vertaalde Franse versie van het Guus Meeuwis-nummer Brabant. Ze won in 2010
het Concours de la Chanson en studeerde ze af aan het conservatorium in Enschede. Ze
staat nu in de theaters met de show Brel & Stromae.
Gerard Alderliefste maakte naam met de driemandsband Alderliefste, waarmee hij diverse
hits scoorde. Er is altijd veel ruimte voor het Frans in het repertoire. Samenwerken met
andere artiesten leverde hits op zoals “Laat me / Vivre” (met Ramses Shaffy) en “Une belle
histoire / Een mooi verhaal” (met Paul de Leeuw).
Gerard Alderliefste, van beroep verslavingsarts, is nu in de theaters te vinden met zijn
enthousiast ontvangen onemanshow Dubbel Leven.
Bruisende kunstmarkt
De kunstmarkt telt een veertigtal deelnemers, die in en rond de Dorpskerk laten zien hoe
hun werk ontstaat. Door meer ruimte te bieden aan kunstenaars, die ter plekke aan de
slag zijn, verwacht de organisatie de bruisende en inspirerende sfeer van het Parijse

Montmartre naar Hummelo te halen. Kunstenaars zijn aan de slag met schilderijen en
objecten, gemaakt met de meest uiteenlopende technieken. Er is ambachtelijke kunst
zoals het maken van sieraden met glasfusion, hoeden, leren tassen en het scheppen van
papier. In de kerk zijn exposities, onder meer van zijde-schilderijen.
Nieuwe opzet Tour d’Hummelo
Vive la France gaat donderdag 6 juli van start met de Tour d’Hummelo. De ronde met het
parcours rond Hummelo is ingeruild voor een criterium in het dorp, met een ronde van een
kilometer die meerdere keren wordt afgelegd. Aantrekkelijk voor het publiek, dat de
matadoren van de weg veel vaker langs ziet komen.
Het programma opent om 18.00 uur met de jeugd, die een sponsorkoers voor de stichting
Bergh in het Zadel. Nieuw is het Open Kampioenschap Hummelo op de Gewone Fiets,
sportief en ludiek. Serieuzer gaat het er aan toe bij de BC-clubrijders en Recreanten (start
om 19.15 uur) en de de A-clubrijders en Semi-professionals, die om 20.15 uur beginnen
aan het criterium over 30 ronden.
Over Vive la France
De aanleg van de rondweg rond Hummelo was de directe aanleiding voor het ontstaan
van Vive la France, vertelt Frans Jansen. “Nu het verkeer om Hummelo heen ging vonden
we het als ondernemers belangrijk dat Hummelo in de picture bleef. We hebben toen de
handen ineen geslagen en kwamen dankzij Marita op het goede spoor.”
Marita en Marc van Haarlem hadden zich in Hummelo gevestigd met hun brocante- en
bloemenzaak Home Sweet Home & Garden. “Door de brocante kwamen zij op het idee
om een evenement in Franse sfeer te organiseren, en niet de zoveelste braderie met
dezelfde soort aanbieders.”
Martine Rexwinkel, Elisabeth Remmelink, Marita van Haarlem zijn al vanaf het eerste uur
bij Vive la France betrokken. Later completeerden Frans Jansen, Gerard en Tessa Bolder
en Marc van Haarlem het huidige team. Zonder de tientallen vrijwilligers en de
medewerking van de bewoners lukt het echter niet om zo’n evenement van de grond te
krijgen, benadrukken ze.
Gratis parkeren
Ruim plaats voor parkeren is er aan de rand van het dorp. De parkeerplaatsen zijn te
bereiken door de bewegwijzering te volgen. Parkeren is gratis.
Data en tijden
Tour d’Hummelo: donderdag 6 juli, vanaf 18.00.
Brocante-markt: zaterdag 8 en zondag 9 juli, van 11.00 tot 18.00 uur.
Entree op zaterdag en zondag: 3,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar vrij toegang.
Gratis jubileumconcert: zaterdag 8 juli, vanaf 17.30 uur, kruising Dorpsstraat/Keppelseweg
met Katell Chevalier en Alderliefste.
Meer informatie: vive-la-france.nl.
–– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
t.a.v. de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor vragen of nadere informatie over Vive la France 2017 contact op met
* Elisabeth de van der Schueren (voor algemene informatie) T: (0314) 381214, e-mail
info@vive-la-france.nl; * Marita van Haarlem (voor de brocantemarkt) T: 06-13434671. email: brocante@vive-la-france.nl; * Voor de kunstmarkt: Marc van Haarlem (06-22794004 )
of Frans Janssen ( 06-22197658), e-mail kunst@vive-la-france.nl

Bijgevoegde foto’s zijn gemaakt in opdracht van de stichting Vive la France en vrij te
gebruiken. Foto’s met hogere resolutie zijn beschikbaar, mail indien gewenst naar Gerard
Menting: info@blankeboom.nl.

