Persbericht
Festival Sinner’s Day vindt nieuwe thuisbasis in
Diest
DIEST – De wintereditie van het festival Sinner’s Day zal vanaf 2022 doorgaan op de
citadel in Diest. Inwoners van de stad krijgen bij aankoop van een ticket een extra
ticket gratis.
Het festival Sinner’s Day was sinds 2020 op zoek naar een vaste thuisbasis: een plek
die makkelijk bereikbaar is voor het volledige land (en de buurlanden), een plek met
een unieke uitstraling, een plek met een roemrijk verleden, een plek met
uitbreidingsmogelijkheden en een enthousiast stadbestuur. De organisatoren vonden
in Diest de ideale locatie. Vanaf 2022 zal de wintereditie van het festival jaarlijks
georganiseerd worden op de prachtige citadel van de stad.
1+1 gratis voor inwoners
Ook voor de inwoners van Diest levert de samenwerking voordelen op. Zij krijgen bij
de aankoop van een ticket een tweede ticket gratis. Ze hoeven daarvoor enkel een
adres in Diest in te vullen bij de aankoop. De stad controleert nadien of de personen
effectief in Diest wonen. De 1+1-actie loopt tot 1 augustus.
“Ook in Diest is de knaldrang duidelijk voelbaar”, zegt schepen van Cultuur en
Toerisme Geert Cluckers. “We pakken in 2022 uit met nieuwe toffe initiatieven en
evenementen. Met Sinner’s Day zorgen we voor een prachtige nazomer op onze
citadel! Muziek uit de eighties en nineties door topbands zullen een breed publiek uit
binnen- en buitenland aantrekken. Wij zijn er alvast klaar voor.”
Sinner’s Day
Samen met een handjevol internationale collegafestivals is Sinner’s Day vandaag
een van de frontspelers binnen de genres new wave, EBM, goth en punk. Er is veel
ruimte voor de sterren van de jaren 80 en 90. Ook jong Belgisch talent krijgt er een
plaats.

Affiche
Sinner’s Day Winter 2022 zal doorgaan van 29 t.e.m. 31 oktober. Op de twee podia
passeert die dagen een topaffiche: Ministry, Dead Kennedys, The Jesus and Mary
Chain, Echo & The Bunnymen, The Charlatans, Peter Hook, The Alarm en The
Undertones … aangevuld met massaal veel Belgisch talent, onder wie De Brassers,
Janez Detd., Vomito Negro of Parade Ground. In oktober worden er bovendien nog
twee headliners bekendgemaakt!
Praktisch



Tickets zijn te koop via https://sinnersday.com/.
Alle info over de 1+1-actie voor inwoners van Diest is te vinden op
www.diest.be/sinnersday.
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