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Beste ondernemers,
De Friese Ballonfeesten: een uniek evenement in Joure, met een grootse uitstraling. Ontstaan in 1986
en in 30 jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste evenementen in Friesland. Als burgemeester van
gemeente De Fryske Marren ben ik trots op de historie van de Friese Ballonfeesten, op Joure ‘ballooncity’,
op de prachtige vergezichten die een ballonvaart biedt en vooral op de vele vrijwilligers die dit
evenement ieder jaar weer mogelijk maken. Dit jaar met nieuw élan, iets wat ik van harte ondersteun.
De Friese Ballonfeesten is een groot zomerevenement en zeer kenmerkend voor de kracht van onze
gemeente en de mensen die hier wonen: vindingrijk, ondernemend en actief. Er gebeurt hier altijd wat.
Ondernemers en andere inwoners vinden van alles uit, er is altijd wat te beleven. Daarmee bieden we
inwoners en bezoekers veel plezier en ontspanning. De handen in elkaar en er komt weer iets van de
grond. Zo zijn de Ballonfeesten ook ontstaan en daar mogen we in Joure trots op zijn.

Vernieuwing en variatie
Het is knap, zeker ook in deze tijd met zo’n rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur en evenementen. Blijf
je dan maar eens onderscheiden. Je moet het vooral samen met anderen doen én je moet je blijven
ontwikkelen, vernieuwen. Al ruim 30 jaar trekt het evenement duizenden bezoekers uit Friesland,
Nederland en het buitenland. Het programma heeft zich ontwikkeld met basisonderdelen zoals een
paardendag, een kinderdag, een roofvogelshow, parachutisten en oldtimers. De kern blijft natuurlijk het
opstijgen van de ballonnen, maar het randprogramma en de variatie zijn een must. Ook de indeling van
het terrein is veranderd. Bovendien speelt de horeca een grote rol, omdat ook sponsors en relaties een
belangrijke plaats innemen op het evenement. En juist daar gaat het nu om.

Ondernemerschap en verbinding
Voor de bestuurders aan het roer van de ballonfeesten, spreek ik alle waardering uit. Betrokken bij het
ontstaan van de feesten destijds, maar ook nu nog vol ideeën. Vernieuwing, ondernemerschap en samen
de schouders eronder. En vooral weer de verbinding zoeken met de lokale en regionale ondernemers.
Want daar ligt de kracht: het evenement is van ons allemaal, van Joure en omgeving. Het evenement
heeft veel moois te bieden voor gasten, voor relaties. Het kleurrijke schouwspel op het terrein is uniek
en het maken van een ballonvaart is een prachtige belevenis, die
mensen zeer waarderen. Zeker boven zo’n mooi gebied als
de Friese Meren. Het gaat om ontmoeten, netwerken en beleven.
De organisatie hecht veel belang aan goede horeca en biedt
verschillende sponsorarrangementen. Daar zit voor elke
ondernemer wat bij. Ik wil dit dan ook van harte bij u
aanbevelen.

DUIZENDEN BEZOEKERS
De Friese Ballonfeesten is een jaarlijks
terugkerend ballonspektakel. Tijdens dit
vijfdaagse evenement zullen iedere dag circa
35 piloten uit binnen- en buitenland met hun
heteluchtballonnen het luchtruim kiezen. Onder
deze ballonnen zijn ook een aantal special
shapes, heteluchtballonnen in bijzondere
vormen.

De Friese Ballonfeesten is een uniek evenement,
dat als een magneet jaarlijks tussen de 20.000
en 25.000 bezoekers trekt. Daarmee staat het
grote ballonevenement al jaren in de top van
de vaderlandse evenementenagenda’s. Die
waardering is ook verzilverd: het festival kreeg
van het publiek het predikaat Beste Uitje 2017 in
Friesland.

www.ballonfeesten.nl

/ballonfeesten

Graach oant sjen fan 17 - 21 july by de Friese Ballonfeesten!
Met een hartelijke groet,

Stichting Friese Ballonfeesten
Postbus 265, 8500 AG Joure

info@ballonfeesten.nl
www.ballonfeesten.nl

Fred Veenstra, burgemeester van De Fryske Marren
Fotografie: Douwe Bijlsma (Gewoan Dwaan), Ben Blaïs, Thomas Gleixner

Voorzitter sponsorcommissie
Theo Nijholt
06 44 33 44 83

RELATIES OP HOOG
NIVEAU ONTVANGEN
De Friese Ballonfeesten is behalve een
onvergetelijke ervaring, ook een goede
gelegenheid om zakenrelaties een aangename
avond te bezorgen. Bedrijven uit de regio
hebben de afgelopen jaren de kracht van de
Friese Ballonfeesten ontdekt. Ook het lokale
bedrijfsleven weet het festival op waarde te
schatten. U kunt uw bedrijfsrelaties namelijk op
hoog niveau ontvangen. Het is de uitgelezen
kans om uw bedrijf op een ongebruikelijke
manier te profileren.
Meevaren met een heteluchtballon tijdens
de Friese Ballonfeesten? Een mooier moment
voor het maken van een ballonvaart is bijna
niet mogelijk. Ga mee als passagier en geniet
van het prachtige Friese landschap met haar
meren, bossen en landerijen. Even weg uit de
zakelijke beslommeringen. Het opstijgen vanaf
de Nutsbaan gaat gepaard onder het toeziend
oog van duizenden mensen. U blijft minutenlang
zwaaien naar het publiek. Zie daarna hoe het
landschap onder de mand door glijdt. Na de

GESCHIEDENIS
De eerste Friese Ballonfeesten vonden plaats
in 1986. Negen vrienden van Vriendenclub
De Vlecke besloten dat het tijd werd voor een
nieuw evenement in Joure. Dit werd zo’n succes

dat vanaf het begin het spektakel niet alleen
in Nederland, maar ook in het buitenland een
begrip werd.

PROGRAMMA
De luchtballonnen vormen natuurlijk de
hoofdact, maar daarnaast is er volop ander
vermaak op de Nutsbaan. De rode draad
hierin zijn de verschillende thema’s tijdens
het vijfdaagse zomerfestival. Iedere dag is
er een nevenprogramma voor jong en oud
met entertainment voor de kinderen, worden

diverse demonstraties gehouden en is er
een kermis. Iedere avond staat in het teken,
naast het opstijgen van de ballonnen, van
muziek. Op vrijdag- en zaterdagavond is er het
Candlelighting, oftewel de Nightglow. Midden op
het veld worden ballonnen opgezet en verlicht
op de maat van de muziek.

vaart wordt de ervaring afgesloten met de doop
waarbij de champagne niet mag ontbreken. Alle
deelnemers krijgen een oorkonde met daarop
alle vaartgegevens zoals de afgelegde afstand
en de hoogte. Nadat de passagiers weer zijn
teruggebracht naar het ballonterrein, is er nog
volop de gelegenheid om na te genieten van de
indrukwekkende ervaring onder het genot van
een hapje en een drankje.

RECLAME MAKEN TIJDENS
DE FRIESE BALLONFEESTEN
De Friese Ballonfeesten is een unieke
gelegenheid om uw producten te promoten
of uw naamsbekendheid te vergroten. De
mogelijkheden hiervoor zijn legio. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om een ballon te huren.
Hierbij heeft u één of meerdere dagen een
ballon ter beschikking voor u en uw gasten. Voor
reclamedoeleinden is het mogelijk om een bord
of een banner met bedrijfslogo op de mand of
ballon aan te brengen.

VIP-ARRANGEMENT
OP DE NUTSBAAN
Liever met beide benen op de grond blijven?
Boek dan een tafel in de VIP-tent en kijk vanaf
het terras hoe de ballonnen hun weg naar het
luchtruim vinden. Uiteraard wordt hierbij ook
gedacht aan de inwendige mens. Met uw gasten

kunt u genieten van een uitgebreid dinerbuffet.
Tevens bestaat de mogelijkheid om gezellig te
komen borrelen. Of maak een combinatie met
een VIP-diner en een onvergetelijke ballonvaart.

ARRANGEMENT OP MAAT
De sponsorarrangementen zijn tijdens
De Friese Ballonfeesten tot in de puntjes
geregeld. Uw relatie is gedurende het hele
festival in goede handen. Hapjes, drankjes en
entertainment: aan alles wordt gedacht. Samen
met u kunnen wij een passend arrangement

voor uw situatie samenstellen. Hierbij zijn
verschillende mogelijkheden voor een geheel
op maat gesneden arrangement. Onze
sponsorcoördinator komt graag bij u langs voor
een geheel vrijblijvende afspraak.

Aan een evenement als De Friese Ballonfeesten
mogen volgens de wet maximaal 35 ballonnen
deelnemen. De organisatie heeft een aantal
plekken gereserveerd voor de special shapes.
Daarnaast is meer dan de helft gereserveerd
voor sponsors en publiek. Het aantal plaatsen
dat overblijft voor bedrijfsballonnen is beperkt.
Wilt u met uw ballon deelnemen aan de Friese
Ballonfeesten? Meld u dan nu aan en wie weet
stijgt uw ballon straks op temidden van vele
duizenden toeschouwers.

SPONSORPAKKETTEN
Hoofdsponsorpakket Friese Ballonfeesten
• 20 ballonvaarten in, vooraf door de organisatie
bepaalde, ballon
• 4 ballonvaarten in specialshape ballon.
• Na de ballonvaart ontvangt elke passagier een
individuele champagnedoop en herinneringscertificaat
• Naamsvermelding (logo) op alle tijdens het
event uitgegeven herinneringscertificaten
• 50 VIP-diners in VIP-tent met eigen tafel
• 30 parkeerkaarten
• Eigen gastvrouw gedurende het hele event
• 5 vlaggen (zelf aan te leveren)
• 5 reclame-uitingen rond het terrein (zelf aan te
leveren)

• Op 35 ballonmanden reclamedoek (1 x 1 m)
met logo / bedrijfsnaam
• Bij iedere opstijging van de ballonnen
naamsvermelding door speaker als
hoofdsponsor
• Logovermelding op drukwerk
• Hoofdsponsor vermelding op Facebookpagina
Friese Ballonfeesten
• Hoofdsponsor vermelding op website
www.ballonfeesten.nl
• Optie: een mediapakket van NDC Mediagroep

• 4 ballonvaarten in, vooraf door de organisatie
bepaalde, ballon
• 8 VIP-diners in VIP-tent met eigen tafel
• 4 parkeerkaarten
• 16 toegangskaarten VIP-tent
• 2 reclame-uitingen rond het terrein (zelf aan te
leveren)
• Naamsvermelding door speaker

€ 12.500,-

Dagsponsor Friese Ballonfeesten
• 12 ballonvaarten in, vooraf door de organisatie
bepaalde, ballon
• Na de ballonvaart ontvangt ieder passagier een
individuele champagnedoop en herinneringscertificaat
• 20 VIP-diners in VIP-tent met eigen tafel
• 15 parkeerkaarten
• Eigen gastvrouw gedurende de dag/avond
• 5 vlaggen (zelf aan te leveren)
• 5 reclame-uitingen rond het terrein (zelf aan te
leveren)

Jouster Ballonfeesten pakket

• Logovermelding dagsponsor op flyers en
posters
• Dagsponsor vermelding op Facebookpagina
Friese Ballonfeesten
• Dagsponsor vermelding op website
www.ballonfeesten.nl
• Bij iedere opstijging van de ballonnen
naamsvermelding door speaker als dagsponsor
• Optie: een mediapakket van NDC Mediagroep

€ 6000,-

• Naamsvermelding door speaker
• Logovermelding op flyers en posters
• Logovermelding op Facebookpagina Friese
Ballonfeesten
• Logovermelding op website
www.ballonfeesten.nl
• Optie: een mediapakket van NDC Mediagroep

€ 2750,-

€ 1250,-

De Fryske Marren pakket
•
•
•
•

8 VIP-diners in VIP-tent met eigen tafel
4 parkeerkaarten
12 toegangskaarten VIP-tent
2 x reclame-uiting rond het terrein (zelf aan te
leveren)
• Naamsvermelding door speaker

• Logovermelding op Facebookpagina Friese
Ballonfeesten
• Logovermelding op website
www.ballonfeesten.nl

€ 600,-

Hart voor de Friese ballonfeesten pakket
•
•
•
•

4 VIP-diners in VIP-tent
2 parkeerkaarten
8 toegangskaarten VIP-tent
1 x reclame-uiting rond het terrein (zelf aan te
leveren)
• Naamsvermelding door speaker

Vrienden van de Friese ballonfeesten pakket
• 8 ballonvaarten in, vooraf door de organisatie
bepaalde, ballon
• 20 VIP-diners in VIP-tent met eigen tafel
• 10 parkeerkaarten
• 3 vlaggen (zelf aan te leveren)
• 3 reclame-uitingen rond het terrein (zelf aan te
leveren)
• Na de ballonvaart ontvangt u een
champagnedoop en herinneringscertificaat

• Na de ballonvaart ontvangt u een
champagnedoop en herinneringscertificaat
• Logovermelding op Facebookpagina Friese
Ballonfeesten
• Logovermelding op website
www.ballonfeesten.nl

• Logovermelding op Facebookpagina Friese
Ballonfeesten
• Logovermelding op website
www.ballonfeesten.nl

€ 300,-

Losse verkoop

Interesse?

Alléén verkrijgbaar bij afname sponsorpakket
• Extra VIP- dinertickets € 47,50 p.st.
• Extra toegangskaarten VIP-tent € 12,50 p.st.
• Ballonvaart € 160,- p.p.

Of wilt u meer informatie over
de pakketten? Neem contact op met
Theo Nijholt via 06 44 33 44 83 of
sponsor@ballonfeesten.nl

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

PROGRAMMA
Woensdag 17 juli
19:30 uur		

16:00 uur		

Terrein open

17:00 uur		

Start programma

18:00 uur		
		

Officiële opening
met parade

18:00 uur		

DJ Sieds

18:00 uur		

Dweilorkest

Zaterdag 20 juli
Opstijgen 35 			
heteluchtballonnen

21:00 uur		

DJ Kramer en Pe-Funk

0:00 uur		

Einde

o.a. kermis, springkussens, schminken,
markt, foodtrucks, terras, inloopballonnen,
miniatuur ballonnen, live radio-uitzending

13:00 uur		

Terrein open

21:00 uur		

Live muziek Straight on Stage

14:00 uur		

Start programma kinderdag

23:00 uur		

Night-glow

14:00 uur		

Live muziek Thuesday 		
Brothers

01:00 uur		

Einde

15:00 uur		

Dance Shape dansers

17:00 uur		

Live muziek Lady cover duo

18:00 uur		

Dweilorkest

19:30 uur		

Opstijgen 35 				
heteluchtballonnen

o.a. bungeerun, kuipsteken, klimtoren,
pony-rijden, kermis, springkussens,
schminken, markt, foodtrucks, terras,
inloopballonnen, miniatuur ballonnen, live
radio-uitzending

Donderdag 18 juli
13:00 uur		

Terrein open

14:00 uur		

Start programma

14:00 uur		

Kaatsen

18:00 uur		

Live muziek Slaanderij 		
Harlingen

18:00 uur		

Dweilorkest

19:30 uur		

Opstijgen 35 				
heteluchtballonnen

21:00 uur		

Live muziek ZoZo

0:00 uur		

Einde

o.a. kermis, springkussens, schminken,
markt, foodtrucks, terras, inloopballonnen,
miniatuur ballonnen, live radio-uitzending

Vrijdag 19 juli
16:00 uur		

Terrein open

21:00 uur		

Live muziek G-string

17:00 uur		

Start programma

23:00 uur		

Night-glow

18:00 uur		

DJ Sieds

01:00 uur		

Einde

18:00 uur		

Dweilorkest

19:30 uur		

Opstijgen 35 				
heteluchtballonnen

o.a. kermis, springkussens, schminken,
markt, foodtrucks, terras, inloopballonnen,
miniatuur ballonnen, live radio-uitzending

Zondag 21 juli
13:00 uur		

Terrein open

21:00 uur		

DJ Sieds

14:00 uur		

Start programma Oldtimers

0:00 uur		

Einde

15:00 uur		

Live muziek Lady cover duo

18:00 uur		

Dweilorkest

19:30 uur		

Opstijgen 35 				
heteluchtballonnen

o.a. kermis, springkussens, schminken,
markt, foodtrucks, terras, inloopballonnen,
miniatuur ballonnen

BALLONVAREN EN HET WEER
Gaat de vaart wel of niet door? Dit is de meestgestelde vraag tijdens de Friese Ballonfeesten.
Ballonvaarders worden op diverse manieren van
weersverwachtingen voorzien.
Ze blijven op de hoogte van de omstandigheden
door onder andere de Luchtvaart
Meteorologische Dienst (LMD) op Schiphol en de
ballonvaartverwachting op de site van het KNMI.
De windfactor is zeer belangrijk, vooral bij de
landing speelt deze een grote rol. Onder andere
de windrichting is bepalend. Bij een oostelijke of
noordelijke windrichting is het soms onzeker of
de wind tegen zonsondergang gaat liggen. Dit
verklaart waarom op een ogenschijnlijke mooie

zonnige dag de ballonnen toch aan de grond
moeten blijven; de wind komt uit de verkeerde
hoek. Bij regen kan er niet gevaren worden. Het
water maakt de ballon te zwaar om op te stijgen.
Iedere piloot wil niets liever dan de lucht in,
vooral tijdens de Friese Ballonfeesten. Tijdens
het evenement worden de piloten op de hoogte
gehouden over de omstandigheden tijdens de
briefings. De veiligheid staat daarbij voorop.
Ballonvaren is een zeer veilige sport. Piloot en het
materieel worden jaarlijks streng gekeurd. Een
veilige fantastische belevenis voor de passagiers
staat voorop!

MINIATUURBALLONNEN
Alvorens de ‘grote jongens’ het luchtruim kiezen,
laten tal van hobbyisten uit heel Europa zien
waartoe ze in staat zijn. Maandenlang hebben zij
erover gedaan om hun eigen miniatuurballonnen
te bouwen. De ballonnen zijn schaalmodellen
van de echte heteluchtballonnen. Toch zijn de

modelballonnen geen echte kleintjes: ze hebben
80 kuub aan inhoud en zijn acht tot tien meter
hoog. Zo kan het publiek op schaal zien hoe een
ballonvlucht in zijn werk gaat. Knap gemaakt en
erg leuk om te zien.

IS HET KOUD IN DE BALLON?
Ballonvaarders wordt vaak de vraag gesteld of
het niet koud is boven in de lucht. Op de hoogte
waar gevaren wordt is het verschil met de
grondtemperatuur niet zo groot. Als u gekleed
bent op het weer van die dag, zult u het boven

in de ballon niet koud hebben. U hebt immers
een kachel - de brander- boven uw hoofd. De
ballonvaart eindigt tegen zonsondergang. Rond
die tijd koelt het vaak af. Een jasje of een trui is
dan geen overbodige luxe.

KLEINE BALLONNEN
TIJDENS HET FESTIVAL
De organisatie van de Friese Ballonfeesten
kiest ervoor om niet met grote commerciële
partijen ballonnen te varen. De ballonnen
nemen tot wel 24 passagiers mee. De kans
is dan groot dat u niet veel te zien krijgt van

het landschap omdat u niet over de rand
kunt kijken. Dat is zonde! Tijdens de Friese
Ballonfeesten wordt gevaren met kleine
ballonnen zodat iedereen van het uitzicht
kan genieten.

BIJNA IEDEREEN KAN MEE
Ballonvaren is voor bijna iedereen. Kinderen
met een lengte van 1.20 meter kunnen goed
boven de mand uitkijken en dus genieten
van al het moois dat de ballonvaart biedt.

Senioren kunnen in principe tot 100 jaar een
ballonvaart maken, mits ze goed ter been
zijn. Zwangere vrouwen wordt afgeraden om
te ballonvaren.

HOOGTEVREES
Van hoogtevrees heeft niemand last
in een ballon. Het klinkt misschien
onwaarschijnlijk, maar het is waar.
Omdat je geen contact hebt met de
grond, verdwijnt de angst.

HOE LANG DUURT EEN BALLONVAART?
De duur van een ballonvaart is afhankelijk
van verschillende factoren. Bijvoorbeeld
van de weersontwikkelingen of de
beschikbaarheid van een geschikt
landingsterrein. In principe duurt een
ballonvaart tenminste één uur. Bij de
landing staat het meegereisde ballonteam
klaar om u uit de mand te helpen. Terwijl

u op traditionele wijze als ballonpassagier
gedoopt wordt, ruimt het team de ballon op.
Na de ceremoniële plechtigheden brengt
de crew u per bus terug naar De Nutsbaan.
In de VIP-tent ontvangt u van de piloot
een certificaat als aandenken en kunt u
rustig, onder het genot van een drankje, uw
ballonavonturen delen.

Samen beleven!

www.ballonfeesten.nl

/ballonfeesten

De Friese Ballonfeesten 2019 wordt o.a. gesteund door:

