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Eind 2012, tijdens Serious Request in Enschede, is het spontane idee geboren: 
Ilse DeLange met ‘haar’ muziek in De Grolsch Veste; het stadion in de streek waar haar 
roots liggen. Anderhalf jaar later was Tuckerville een feit.
Op de langste dag van het jaar, op zaterdag 21 juni 2014, vond het eerste grootschalige 
muziekevenement in De Grolsch Veste plaats: Tuckerville. 

De sterke drijfveer om van het FC Twente stadion een fantastische muziektempel te maken, 

de grootse prestatie van The Common Linnets op het Eurovisie Songfestival, de artiesten line-

up, het prachtige weer én de inzet van alle betrokken personen hebben geresulteerd in een 

geweldig spektakel waar we trots op zijn. 

Omdat het succes van deze eerste editie naar meer smaakt zijn we blij te kunnen aankondigen 

dat Tuckerville in 2015 opnieuw zal plaatsvinden. 

NPO Radio2 is voor de komende editie wederom de mediapartner. De zender is nauw 

betrokken en zal ook nu veel aandacht aan het evenement schenken. Voorafgaand, maar ook 

tijdens, met een lange live-uitzending vanaf het gezellige voorplein genaamd Tuckervillage. Ook 

in 2015 speelt NPO Radio2 een belangrijke rol in de positionering van ‘het evenement van het 

jaar’.

Deze brochure geeft een idee van onze plannen met betrekking tot Tuckerville 2015. 

Laat Tuckerville ook uw succesverhaal zijn!

We informeren u graag over de mogelijkheden om uw merknaam aan dit succesvolle 

evenement te verbinden en/ of uw relaties en medewerkers een bijzondere avond te 

bezorgen. Wij hopen van harte u op zaterdag 20 juni in De Grolsch Veste te mogen 

verwelkomen. Is uw interesse gewekt, neem dan vrijblijvend contact op met uw 

relatiebeheerder bij FC Twente.

 IN ENSCHEDE

VOORWOORD

  “TUCKERVILLE IN DE GROLSCH VESTE  

  IS EEN EVENEMENT WAAR WE 

  TROTS OP ZIJN”  

Directie Twente Music Exploitatie BV
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De Grolsch Veste is dé thuishaven van FC Twente. Na een tweetal verbouwingen in 2008 
en 2011 herbergt het stadion momenteel 30.000 toeschouwers bij iedere thuiswedstrijd 
van FC Twente.

De Grolsch Veste is een multifunctioneel stadion waar naast de wedstrijden diverse soorten 

evenementen plaatsvinden. In het stadion bevinden zich circa 20 verschillende business 

lounges en 52 skyboxen, voorzien van diverse faciliteiten en een unieke uitstraling. 

In deze aansprekende en inspirerende ruimtes vinden dagelijks vergaderingen, congressen, 

feestavonden en vele andere soorten evenementen plaats. 

De Grolsch Veste beschikt over een eigen cateringservice. Zowel tijdens evenementen als 

thuiswedstrijden worden er diverse culinaire mogelijkheden aangeboden, waarbij de kwaliteit 

voorop staat. Zo kan er worden gedineerd in één van de restaurants, bieden de 20 kiosken 

op de 1e en 2e ring een uitgebreid assortiment aan en zijn de supportershomes een sfeervolle 

borrellocatie bij een evenement of wedstrijd. Al deze faciliteiten maken van 

De Grolsch Veste ook een zeer geschikte concertlocatie. 

DE GROLSCH VESTE

  DANKZIJ TUCKERVILLE  

  MAG HET STADION ZICH DAN OOK  

  SINDS ZATERDAG 21 JUNI 2014 EEN   

 VOLWAARDIGE MUZIEKTEMPEL NOEMEN!    
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  EEN VERLEDEN DAT  

  NAUW VERBONDEN IS MET MUZIEK  

Tuckerville was in het begin van de 20-er jaren een klein gehucht in de staat Louisiana. 
Destijds een plek met 1 houtmolen waarvan de eigenaar Tucker heette. Het stadje lag aan de 
rand van een kreek. Nu is het een spookstad waar slechts grote stofwolken van zaagsel de 
enige herinnering zijn aan een naam die opnieuw leven werd ingeblazen op 21 juni 2014.

Spooksteden zijn vaak mysterieuze plekken maar ook monumenten van de dynamiek van 
Amerika. Als werk zich verplaatste dan gingen Amerikanen mee. Met zo veel ruimte vooral in 
het mid-westen maakte het niet uit dat een stad langzaam uitstierf vooral omdat het voeding 
bleef geven aan een magische connectie met een inspirerend verleden.

BESTAAT TUCKERVILLE ECHT?
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  HET LEVEN WORDT  

  GEPRESENTEERD ZOALS  HET IS  

Americana is een muziekstijl waaronder een grote verscheidenheid aan artiesten valt in 
te delen. Over het algemeen wordt hier de muziek mee getypeerd die is afgeleid van de 
originele country, folk en blues in een modern jasje.

De afgelopen decennia zijn er generaties van muzikanten opgekomen die het erfgoed van de 
beste muziek uit deze stroming wisten te combineren met elementen uit de rock-‘n-roll, maar 
vooral met persoonlijke expressie. Een bepaald muzikaal-historisch bewustzijn is misschien 
wat deze muzikanten het meest gemeen hebben. Gevoel en de grote passie voor de oude 
muziekstijlen als country, folk en blues. “Liedjes, daar is het waar het bij Americana om gaat. 
Binnen de Americana vind je hele mooie liedjes die in hun meest kale vorm nog overeind 
blijven staan”. 

De traditionele Amerikaanse muziek heeft haar wortels in de slaventijd, de tijd van de eerste 
Europese immigranten die hun eigen muziek meebrachten, maar ook in de tijd van de Great 
Depression. Tekstueel gaan de songs dan ook vaak over uitzichtloosheid, criminaliteit, het 
leven op het platteland en tegenslag. Maar ook over troost en hoop die gevonden kunnen 
worden in de liefde, het geloof, de wiskeyfles, etc.. 

Authenticiteit staat hoog in het vaandel. Het genre staat ook in dat opzicht ver af 
van gelikte popmuziek.

AMERICANA!
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  BOVENOP DE BIJNA 30.000 BEZOEKERS   

  KEKEN NOG EENS 657.000 MENSEN   

  NAAR DE COMPILATIE DIE AVROTROS  

  UITZOND OP NPO1   

Van een uitverkocht stadion kijken ze bij FC Twente niet meer op, maar De Grolsch Veste 
vol met concertbezoekers was een geheel nieuwe ervaring.

Op zaterdag 21 juni 2014 kwamen bijna 30.000 muziekliefhebbers naar het eerste concert 
in het voetbalstadion: Tuckerville! Een concert in ‘Americana’-stijl; een verzamelnaam voor 
country, folk en blues muziek in een modern jasje.

De bezoekers van de eerste editie van Tuckerville waren getuige van het laatste gezamenlijke 

optreden van Ilse DeLange en Waylon als The Common Linnets. Daniël Lohues speelde als 

Drent bijna een ‘thuiswedstrijd’ en Tim Knol en De Dijk werden hartelijk ontvangen door het 

publiek. Naast hun gezamenlijke optreden als The Common Linnets gaven hoofdacts Waylon 

en Ilse DeLange fantastische soloconcerten.

Tijdens de eerste tonen van ‘Miracle’ gebruikten bezoekers massaal hun mobieltjes als zaklamp 

en vulden duizenden lichtjes De Grolsch Veste. Deze magische samenwerking met het publiek 

zorgde voor kippenvel. Een gedenkwaardig moment op een bijzondere avond…

Tuckerville is een evenement gebleken voor mannen en vrouwen van alle leeftijden uit heel 

Nederland. Bovenop de bijna 30.000 bezoekers keken maar liefst 657.000 mensen naar de 

compilatie die AvroTros op zondag 6 juli 2014 uitzond op NPO1. 

Tel daar de vele positieve reacties op social media en de mooie recensies bij op en we kunnen 

spreken van een meer dan geslaagde eerste editie.

TUCKERVILLE 2014
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Met Tuckerville vindt er nu ook aan ‘de andere kant van de IJssel’ een grootschalig 
muziekevenement plaats. Een concert voor muziekliefhebbers welke een nationaal 
draagvlak heeft mede dankzij mediapartner NPO Radio2.

Wij kijken ernaar uit het enorme succes van de eerste editie verder uit te bouwen op 
zaterdag 20 juni 2015.

In 2015 wordt Tuckerville Festival nog grootser van opzet met een nog bredere line-up. Ilse 

DeLange blijft de rode draad van het concert en krijgt op zaterdag 20 juni 2015 gezelschap van 

een vooraanstaande Nederlandse band, een groot talent uit eigen land en een spraakmakende 

surprise-act.

Om Tuckerville verder te optimaliseren zal bij deze tweede editie het geluid in het stadion 

naar een hoge kwaliteitsniveau worden gebracht. Tevens zal het concert later op de avond 

plaatsvinden zodat het publiek nog beter kan genieten van de visuele effecten.

Tuckerville is hét singer-songwriterconcert van Nederland. Op zichzelf staand, grootschalig 

en kwalitatief zeer hoogwaardig: daarmee onderscheidt het zich van andere festivals in 

Nederland. Een uitgelezen platform dus om uw merk onder de aandacht te brengen.

TUCKERVILLE 2015

  OP ZATERDAG 20 JUNI 2015   

  WORDT TUCKERVILLE FESTIVAL   

  NOG GROOTSER MET EEN NOG   

  BREDERE LINE-UP  
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Op het gezellige voorplein van De Grolsch Veste vond Tuckervillage plaats, een 
voorprogramma dat de bezoekers in de stemming bracht voor het  concert. Er 
waren diverse horecagelegenheden, NPO Radio2 verzorgde een live uitzending met 
sfeerimpressies en er traden verschillende singer-songwriters op. Boven verwachting 
stonden er om 15.00 uur al 4000 bezoekers op de stoep!

Het is gebleken dat Tuckervillage een enorme groeipotentie heeft. Daarom wordt dit 
voorprogramma in de volgende editie een nog volwaardiger onderdeel van het evenement. 
Er komt meer sfeerverhogende aankleding, een groter aantal podia en optredens, 
een prominentere rol voor NPO Radio2 en er zullen meer horecagelegenheden zijn.

Kortom: in Tuckervillage heb je een gezellige middag waar mooie muziek, lekker bier en 
smakelijke barbecues een beleving creëren die naar meer smaakt. Een behoefte waarin het 
hoofdprogramma Tuckerville ruimschoots voorziet.

Na afloop van het concert kan er worden nagenoten in een sfeervolle omgeving, onder het 
genot van een biertje en goede muziek van singer-songwriters.
 
Daarmee is Tuckervillage een prachtig platform voor bedrijven of merken om rechtstreeks 
hun doelgroep te bereiken. Hier kan rechtstreeks met het publiek gecommuniceerd worden 
in een ongedwongen sfeer.

We nemen graag de mogelijkheden met u door.

TUCKERVILLAGE

  TUCKERVILLAGE WORDT   

  BIJ TUCKERVILLE 2015 EEN NOG   

  VOLWAARDIGER ONDERDEEL   

  VAN HET EVENEMENT  
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Veld/tribuneplaatsen
Tuckerville is een concert dat zich uitstekend leent om te bezoeken met bijvoorbeeld uw 

personeelsvereniging. Maak het feest van dichtbij mee op het veld.

 Veld(staan)plaatsen en / of tribuneplaatsen
 Beleef het concert van dichtbij

Tribuneplaatsen 1e ring € 57,50
Veldplaatsen   € 57,50
Golden Circle   € 67,50
prijs per persoon inclusief BTW en exclusief reserveringskosten à € 4,50

TuckervilleTicket +
Wilt u uw gasten voorzien van gegarandeerd goede zitplekken, parkeerplaatsen en een luxere 

beleving rondom het concert? Ga dan voor de TuckervilleTicket +:

 Luxe stoel op de VIP-tribune
 Parkeerkaart (1 per 2 tickets)
 Toegang tot de FC Twente Lounge

€ 74,50
prijs per persoon inclusief BTW en exclusief reserveringskosten à € 4,50

Golden Circle VIP
Het concert van zo dichtbij mogelijk beleven en toch een hapje eten voorafgaand aan de 

show? Dat kan met een Golden Circle VIP ticket:

 Golden Circle staanplaats
 Americana buffet

 Het buffet wordt in informele setting geserveerd in de Vriendenkring
 Onbeperkt consumpties (binnenlands gedistilleerde dranken) tot aanvang 

 van het concert

€ 94,50
prijs per persoon inclusief BTW en exclusief reserveringskosten á € 4,50

ARRANGEMENTEN TUCKERVILLE 2015
VIP-arrangement zilver

 Luxe stoel op de VIP-tribune
 Parkeerkaart (1 per 2 tickets)
 Toegang tot de FC Twente Lounge
 Ontvangst vanaf 2 uur voorafgaand aan het concert in restaurant De Veste
 Luxe dinerbuffet voorafgaand aan het concert
 Onbeperkt consumpties (binnenlands gedistilleerde dranken) tot aanvang  

 van het concert

€ 114,50
prijs per persoon inclusief BTW en exclusief reserveringskosten à € 4,50

VIP-arrangement goud
 Luxe stoel op de VIP-tribune
 VIP-parkeerkaart (1 per 2 tickets)
 VIP-entree en hostessbegeleiding
 Ontvangst in restaurant De Veste vanaf 2 uur voorafgaand aan het concert
 Luxe dinerbuffet voorafgaand aan het concert
 Onbeperkt consumpties (binnenlands gedistilleerde dranken) voor, 

 tijdens en na het concert
 Exclusief toegang tot VIP-lounge
 After party met een hapje en drankje tot 1,5 uur na het concert

€ 154,50
prijs per persoon inclusief BTW en exclusief reserveringskosten à € 4,50

Groepsarrangementen
In De Grolsch Veste bestaat de mogelijkheid om een besloten locatie af te huren tijdens 

Tuckerville. Indien u uw gasten op unieke wijze wenst te ontvangen, de catering naar eigen 

wens af wilt stemmen en de hospitality naar eigen idee wilt invullen, is het huren van een 

besloten locatie de ideale mogelijkheid. De capaciteit van de besloten ruimtes ligt tussen de 

50 en 500 personen. Prijzen en mogelijkheden zijn afhankelijk van uw wensen.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met:

Meetings & Events op 053 85 25 628
of per mail via meetingsenevents@fctwente.nl
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OVERZICHT STADIONPLAATSEN

L
K

Staanplaatsen veld

Podium

Golden Circle

Rang 4 € 39,50

Rang 2 € 47,50

Rang 2 € 59,50

Rang 1 € 57,50 Staanplaats € 57,50 Golden Circle € 67,50 VIP v.a. € 74,50
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NPO RADIO 2 PRESENTEERT TUCKERVILLE 

Festivalliefhebbers werden in 2014 blij verrast met een nieuw fenomeen: Tuckerville! 

Een nieuw festival in Twente geheel in een muzikale Mid West sfeer. Nog niet eerder klonken 

folk, blues en Americana muziek zo goed. Liedjes die in hun meest kale vorm overeind 

blijven, dat is waar het om gaat bij Americana. Ruim 28.000 enthousiaste bezoekers genoten 

zichtbaar van het bijzondere festival in De Grolsch Veste. 

Ik ben blij dat NPO Radio 2 in 2015 weer mediapartner is en verslag doet van dit prachtige 

muziekfestijn. Het festival sluit heel mooi aan bij wat NPO Radio 2 is: een volwassen 

muziekzender die zijn luisteraars graag deelgenoot laat zijn van de tweede editie van 

Tuckerville! ”

Ron Stoeltie

Manager Evenementen NPO Radio 2

nporadio2.nl
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informatie & kaartverkoop: www.tuckerville.nl


