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SAMEN EEN JAAR LANG GRATIS NAAR FESTIVALS MET CJP
Als het aan CJP ligt is er geen festivalseizoen. Het het hele jaar door kunnen muziek-, dans-, theater- en filmliefhebbers
zich uitleven op de vele festivals die Nederland rijk is. Reden te meer voor CJP om op afgelopen edities van Solar
Weekend en Lowlands uit te pakken met een enorme hoofdprijs: een jaar lang gratis naar vierentwintig festivals voor
twee personen. Dat is ongeveer iedere twee weken naar een festival! CJP zet deze actie door en laat iedereen die tot 1
november een CJP-pas aanschaft, maar ook CJP’ers die een ander een pas cadeau geven, kans maken op dezelfde prijs.
Dat de hoofdprijs erg gewild was, bleek uit de lange rijen die zich op beide festivals voor CJP’s Wervelende Winmachine
vormden. Zelfs het extreem warme weer op Lowlands weerhield niemand ervan zich in warme hoodies vast te laten
ketenen om samen zoveel mogelijk pingpongballetjes te vangen en de highscore te overtreffen. Op Solar Weekend stonden
Noël en Alain na twee dagen met een score van 150, ongeveer 45 pingpongballen, bovenaan. Het leek erop dat die
topscore ook op Lowlands niet verbeterd zou worden, maar in een bloedstollende eindstrijd met de nummers twee lukten
het Ernst-Jan en Daniël om - als enigen - over de 200-puntengrens te komen.
Beide duo’s gaan komend weekend al naar Mysteryland en trappen daarmee hun festivaltoernee af. Ernst-Jan en Daniël zijn
nog het meest benieuwd naar Zwarte Cross Festival en North Sea Jazz want zijn daar nooit geweest. ‘Dat is het nog het
mooist aan deze prijs, dat je allemaal nieuwe dingen gaat ontdekken’, aldus Daniël.
Kans maken op het festivalpakket bestaande uit twee toegangskaarten voor 24 festivals in 2013 (met een totale waarde van
€2850,-) kan door vóór 1 november 2012 een CJP-pas aan te schaffen of aan iemand cadeau te geven. Daarmee maken
CJP’ers ook kans op deze prijs.
Deelnemende festivals zijn: Mysteryland, Magneet Festival, Todays Art, Discovery Festival, Nederlands Film Festival, IDFA,
Internationaal Film Festival Rotterdam, 5 Days Off, STRP Festival, Imagine Film Festival, Festival aan de Werf / Springdance,
7th Sunday, Holland Festival, Mundial, ITs Festival Amsterdam, 8 Bahn Area, North Sea Jazz, Beatstad, Over het IJ Festival,
XO live, de Parade, Zwarte Cross, Solar, Lowlands.
Meer info op cjp.nl/festivalactie of facebook.com/CJPnl.
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