
 
 

30e SMARTLAPPENFESTIVAL UTRECHT 2022 
 

Het grootste Smartlappenfestival van Nederland komt weer terug! Dit jaar voor de 030ste keer! 
Na twee jaar stilte verandert Utrecht tijdens het derde weekend van november in één groot 

muzikaal feest! Doe jij mee op 18-19-20 november? 
 

www.smartlappenfestival.nl 
 

Bijzondere editie: 30 x 030 = 900! 
Het Smartlappenfestival Utrecht is een jaarlijks terugkerend muziekfestival waarbij de binnenstad 
van Utrecht voor 3 dagen in het teken staat van het levenslied. Dit jaar wordt een bijzondere editie 
omdat niet alleen de stad Utrecht een jubileum viert, maar ook het Smartlappenfestival voor de 30ste 
keer wordt georganiseerd. En 30 x 030 is ook 900, toch? 
 
We mogen weer met z’n allen! 
Ook dit jaar neemt een groot aantal horecaondernemers deel aan het festival door een in 
Smartlappen gespecialiseerde band of artiest te strikken voor de avond. Daarnaast kunnen bezoekers 
in de stad bij verschillende restaurants terecht voor een speciaal Smartlappenmenu (“om te huilen zo 
lekker”). Dit menu wordt door de restaurants zelf samengesteld. 
 
Schrijf je nu in en doe actief mee op alle socials! 
Doe ook mee met jouw locatie! Schrijf je in als deelnemer aan Smartlappenfestival en je lift mee met 
alle promotie-uitingen. We benaderen de pers en je ontvangt diverse promotiematerialen zoals 
posters, bierviltjes en verschillende digitale items. En uiteraard zijn we flink actief op social media: 
Twitter (#smartlaputrecht), Instagram (#smartlaputrecht) en op Facebook (met meer dan 5000 
volgers) maken we een Facebook event aan. En natuurlijk publiceren we alles rondom dit festival op 
onze website www.smartlappenfestival.nl die jaarlijks door tienduizenden bezocht wordt! 

 
Kosten voor deelname 
Om alle kosten te kunnen dekken zijn we, net zoals voorgaande edities, genoodzaakt 
deelnamekosten in rekening te brengen. Kosten voor deze 30e editie van het Smartlappenfestival 
bedragen: € 200,– (excl. 21% BTW) 
 
 

Ben jij er ook (weer) bij met jouw horecaonderneming? 
Ga dan snel naar het aanmeldingsformulier en meld je aan! 

Klik hier of ga naar smartlappenfestival.nl/aanmelden 
 
 
 
  

http://www.smartlappenfestival.nl/
https://www.facebook.com/smartlappenfestival.utrecht?fref=ts
https://smartlappenfestival.nl/aanmelden/


 
SMARTLAPPENFESTIVAL CAMPAGNE 2022 
 
Voor deze 30ste editie liften we een beetje mee op de Utrecht 900-campagne – maar dan natuurlijk 
veel leuker! Het thema: 30 x 030 Smartlappenfestival. Ook dat vieren we samen.  
 
Gedurende dit hele jaar vieren we samen al Utrecht 900, maar tijdens het Smartlappenfestival zijn 
we pas echt samen! Jong, oud, groot, klein, student, pensionado, vuilnisman, advocaat: iedereen is 
welkom en iedereen zingt mee! Het campagnebeeld is afgeleid van de Utrecht 900-uitingen, met een 
focus op het speciale Smartlappenfestival 030-logo. Momenteel worden nog andere items en acties 
voorbereid om de terugkeer van het Smartlappenfestival na twee moeizame jaren groots te vieren 
met deze jubileumeditie! 
 
WAT KUN JIJ DOEN? 
 
WORD HET BEST VERKLEEDDE BARTEAM VAN HET SMARTLAPPENFESTIVAL! 
Het Smartlappenfestival draait om sfeer en gezelligheid! Daag je barteam uit om de Smartlappenstijl 
zo goed mogelijk door te trekken in hun outfit. Niets is gek en alles is goed, maar er kan er maar 1 de 
beste zijn! Het team dat er het best en meest origineel uitziet wint een borreltegoed bij de Grand 
Café Lebowski van € 250,-! 
 
Wat moet je hiervoor doen? 
1. Schrijf jouw horecaonderneming in vóór 3 oktober in via Smartlappenfestival.nl/aanmelden 
2. Verzamel het barteam dat moet werken tijdens het festival, betrek ze bij deze uitdaging en maak 

samen een plan 
3. Voer het plan uit, zorg voor de juiste smartlappensfeer en… dat jouw barteam er tiptop uit ziet 

tijdens het festival! 
4. Maak een groepsfoto tijdens het festival en post deze op: 

a. De Smartlappenfestival Facebook pagina en 
tag hierin @Smartlappenfestival Utrecht  
b. Stuur de foto ook rechtstreeks naar 
Instagram en/of Facebook van het 
Smartlappenfestival Utrecht #smartlaputrecht 
 
Hoe origineler de outfits hoe beter! En voor deze 30e 
editie mag er dan best een schepje bovenop! Binnen 
een week na het festival wordt het winnende 
barteam bekend gemaakt! 

 
 
 
 
 
 
  

https://smartlappenfestival.nl/aanmelden/
https://www.facebook.com/smartlappenfestival.utrecht/


 
BELANGRIJK VOOR ALLE DEELNEMERS! 
Hieronder volgt een aantal belangrijke punten m.b.t. deelname aan het Smartlappenfestival Utrecht 
editie 2022. 
 
1. Deelnemers doen mee aan het Smartlappenfestival door: 

A. Het verzorgen van een optreden in hun horecaonderneming (voor één, twee of drie dagen). 
De keuze en kosten voor de band en alle AV-gerelateerde zaken is voor rekening van de 
deelnemende horecaondernemingen zelf. Weet je zelf geen geschikte band, dan helpen we 
je graag met zoeken en kunnen we ideeën aandragen. OF: 

B. Het verzorgen van een Smartlappenmenu tijdens het festival. OF: 
C. Zowel A als B 

 
2. Iedere horecaonderneming neemt zelf contact op met Buma Stemra. 
 
3. Alleen aangemelde deelnemers worden meegenomen in alle persuitingen (en dus ook het 

programma), ontvangen diverse promotiematerialen (zoals posters en bierviltjes) en liften mee 
op alle uitingen op internet/ social media etc.  

 
4. De meeste van jullie hebben het al ontdekt, het Smartlappendiner voorafgaand aan of tijdens 

aan de optredens. In de communicatie zullen we het smartlappendiner actief promoten. Dus laat 
je chef een mooi Smartlappenmenu samenstellen en wij brengen het onder de aandacht. Ook als 
je als restaurant alleen een smartlappendiner serveert, kan je al meedoen! We nemen je 
horecagelegenheid dan ook mee in diverse promotionele uitingen. 

 
5. De organisatie zorgt dat het Smartlappenfestival wordt vermeld in de collectieve ontheffing voor 

livemuziek binnen in de horecagelegenheid. Wij vragen voor de deelnemende 
horecagelegenheden die livemuziek gaan programmeren een ontheffing (binnen) aan. Dit hoef je 
dus niet zelf te verzorgen: 

Vrijdag    20:00 – 02:00 
Zaterdag   20:00 – 02:00 
Zondag   14:00 – 21:00 

 
6. Aanmelden kan door het korte online aanmeldingsformulier in te vullen. De aanvraag moet vóór 

3 oktober 2022 binnen zijn. 
 

7. Aanmelden na 3 oktober 2022 kan betekenen dat jullie programma niet in alle uitingen wordt 
opgenomen en dat je niet wordt meegenomen in de aanvraag voor collectieve ontheffing. 

 
8. Draai tijdens de pauzes van de bands ook levensliederen en smartlappen om die ultieme 

Smartlappen-sfeer maximaal te waarborgen.  
 

9. Smartlappenaankleding van je zaak en/of personeel draagt erg veel bij aan de feestvreugde. Voor 
zowel gasten als personeel. Voor inspiratie mag je gerust mailen naar 
info@smartlappenfestival.nl 

 
10. Zorg dat je band ook werkelijk kan spelen op het tijdstip dat staat vermeld in het programma.  
 

https://smartlappenfestival.nl/aanmelden/


 
11. Maak veelvuldig gebruik van social media:  

▪ Word vriend van het Smartlappenfestival Utrecht en plaats berichten op Facebook. 
▪ Twitter ons, en promoot je locatie d.m.v. @smartlaputrecht / #smartlaputrecht. Zet je 

Smartlappen-activiteiten ook direct op je website. Wat gebeurt er op welke dagen? 
▪ Heb je een activiteitenkalender op jullie website? Deel deze link dan met alle deelnemende 

partijen, zodat zij dit weer gebruiken in hun uitingen.   
▪ Ook leuk: organiseer een Smartlappenprijsvraag (via social media) en geef ‘om te janken’-

prijzen weg!  
 
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur het naar: info@smartlappenfestival.nl  
 
Wij kijken enorm uit naar jullie deelname en… naar een geweldige jubileumeditie van het 
Smartlappenfestival Utrecht!  
 
Hartelijke groet, 

 
Nikki, Maarten, Marco en Marcel 
(Bestuur Smartlappenfestival Utrecht)  
 
www.smartlappenfestival.nl 
Facebook: smartlappenfestivalutrecht 
Instagram: #smartlaputrecht 
 

 

http://www.smartlappenfestival.nl/

