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Tijdens het Hemelvaartsweekend van 2018 genoten 14.000 bezoekers van de eerste editie van het 
Alle Remmen Los Festival op festivalterrein Gras Erop in Loosbroek. Aanleiding was het 25-jarig 
jubileum van BZB. Tijdens het Hemelvaartsweekend op 29 en 30 mei 2019 viert BZB weer hun ver-
jaardag op festivalterrein Gras Erop, aan de Laageindsedijk in Loosbroek! Om de feestvreugde te 
verhogen, kun je crashen op Camping De Vlaamse Kust.

COLOFON
De Alle Remmen Los en Tribute to 
Woodstock special is een uitgaven van 
Bernheze Media.

Oplage: 75.000

Verspreidingsgebied: Bernheze, Schijndel, 
kern Veghel, kern Oss, kern Uden, Zeeland, 
Schaijk, Ravenstein, Langenboom, Vinkel, 
Geffen en Nuland

Vormgeving: Buro Tweevoud

Teksten:
organisatie ARL & T2W

Beeldmateriaal:
organisatie ARL & T2W, Femke de Schepper, 
Harm Laurenssen en Ben Houdijk

Aan de inhoud van deze krant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Tickets 
2 Dagen ticket € 52,50
2 Dagen ticket incl. camping € 67,50 
Dagticket - 29 mei € 27,50
Dagticket - 30 mei € 32,50

Camping en extra
Campingticket - € 17,50
Camper/caravan ticket € 22,50

Deze tickets zijn ook te koop bij meer dan 
500 Primera-winkels in Nederland. 

Adres
Het Alle Remmen Los Festival vindt plaats op 
Festivalterrein Gras Erop, aan de Laageindse-
dijk in Loosbroek.

Leeftijd
Vanwege de alcohol regelgeving zien wij ons 
genoodzaakt om de leeftijd 18+ aan te hou-
den. Wij hebben het niet bedacht dat 17-jari-
gen absoluut geen biertje mogen drinken; we 
willen geen torenhoge boetes en vooral onze 
vergunning voor toekomstige evenementen 
niet in gevaar brengen.

Openingstijden festival
29 mei van 17.00 uur – 2.00 uur (om 1.00 uur is 
het muziekprogramma afgelopen)
30 mei van 14.00 uur – 2.00 uur (om 1.00 uur is 
het muziekprogramma afgelopen).

Dagkassa
Elke dag heb je ook de mogelijkheid om kaart-
jes te kopen bij de ingang van het festival-
terrein, mits de kaarten nog niet uitverkocht 
zijn.
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Goede vibe
Goede vibe Vanaf de eerste haringen die in de 
grond gingen, heerste er al een goede ‘vibe’ op het 
‘Gras-erop-terrein’ in Loosbroek. Natuurlijk werkte 
het lekkere weer ook mee tijdens de opbouw maar 
toch, het leek wel of iedereen er goede zin van 
kreeg om van deze mijlpaal een onvergetelijk feest 
te maken. De bouwploeg, de cateraars, de technici, 
ja echt iedereen liep met een big smile over de fes-
tivalweide. Echt fantastisch om te zien!

Limburgse helden 
Nadat we met nummer ‘Alle Remmen Los’ spelende 
de campinggasten in een lange stoet het festivalter-
rein hadden gelokt, konden wij even uitrusten. Onze 

grote Amerikaanse vrienden van The Wetnecks 

maakte er in de Baila Baila-tent intussen één groot 

feest van. Rowwen Hèze stond heel hoog op onze 

verlanglijst en het was dan ook een grote eer om 

deze Limburgse helden op ons verjaardagsfeestje 

te mogen ontvangen. Met een set vol klassiekers 

maakten ze de hoge verwachtingen meer dan waar.

Terugblik op 25 jaar BZB
Met het vorderen van de avond vorderde ook de 

spanning. Bij een 25-jarig jubileum hoort natuurlijk 

ook het terugblikken. En hoe kunnen we dat anders 

doen dan met een BZB-oldschoolshow!? Natuurlijk 

met Bart als spreekstalmeester en de onvermin-

derd populaire Pauli the Guitarking. Maar de gigan-

tische vogel, de surfplank en natuurlijk al die mooie 

Band-zonder-Banaankrakers die bijna nooit meer 

gespeeld worden, mochten niet ontbreken.

Complimenten voor het publiek 
En dat was nog maar dag één... De hemelvaarts- 

donderdag stond namelijk ook weer bol van de aller-

beste feestbands die ons land rijk is. Geweldig om te 

zien dat ook deze muzikanten zónder uitzondering 

met een lach van oor tot oor van het podium kwamen. 

We hebben tijdens dit festival dan ook heel veel com-

plimenten gekregen van onze collega’s over de ge-

weldige sfeer in het publiek. Dit zijn de ingrediënten

voor een succesvol festival dat we in lengte van ja-

ren blijven vieren. We zullen doorgaan...

Vorig jaar bestonden we als BZB 25 jaar en dat was de aanleiding om dit festival op te zetten. Door het enorme succes besloten 
we al snel om hier een jaarlijkse verjaardag van te maken! Een terugkijk op onze beleving van vorig jaar. Omdat we natuurlijk veel 
te laat waren met het idee voor een festival, moest alles uit de kast gehaald worden om in een kort tijdsbestek een megaklus te 
klaren. ‘Onze’ Rien verdiende een enorm compliment omdat hij maandenlang echt letterlijk en figuurlijk met het festival opstond 
en naar bed ging, eight days a week! En het resultaat mocht er zijn. Een splinternieuw festival met een bomvol programma op een 
zeer sfeervol festivalterrein. 

Terugblik
Alle 
Remmen 
Los 
Festival

2018

Dit was de afgelopen maanden de meestgestelde vraag aan ons! NEE, we 
gaan niet stoppen. Maar JA, de hoeveelheid optredens gaan vanaf het 
nieuwe kalenderjaar wel een heel stuk minder worden. 

Eind december kwam onze zanger Fred met de mededeling dat 2019 het laatste 
jaar BZB voor hem zou gaan worden. En toen was het heel lang heel stil in ons 
doorgaans luidruchtige oefenhok. 
De gedachten gaan dan eerst uit naar wat dit gaat betekenen voor de toekomst, 
om vervolgens terug te denken aan de fantastische reis die we samen al achter 
de rug hebben. De oerknal 26 jaar geleden tijdens een eenmalig optreden op 

een kerstviering van onze school. Om vervolgens als jonge, rebelse nog thuis-
wonende muzikanten met een busje heel Nederland, België en zelfs Curaçao 
te ontdekken. Op alle grote festivals, waar we eigenlijk alleen maar van konden 
dromen, te mogen spelen. Want zeg nou eerlijk, bandjes uit Volkel komen nor-
maliter niet op Pinkpop en Lowlands terecht. Ook maakten we elkaars bruilof-
ten en de geboortes van de kinderen van dichtbij mee en vloeiden er tranen 
als het wegvallen van naaste familie tussen de optredens door verwerkt moest 
worden. Als je zo samen opgroeit en tijdens eindeloze kilometers lief en leed 
met elkaar deelt, hebt moeten janken van het lachen om stommiteiten en grap-
pen van elkaar en duizenden mensen hebt laten zingen en springen op zelfge-
maakte liedjes, dan ben je na 26 jaar uiteindelijk familie van elkaar geworden!
Dus verdergaan met een andere zanger was simpelweg geen optie. 
Fred gaf aan dat hij het optreden met de band nog steeds fantastisch vindt, 
maar dat de hoeveelheid hem na al die jaren tegen begon te staan en het steeds 
moeilijker werd om te combineren met zijn eigen zaak en een groot gezin. We 
hebben vervolgens samen besloten dat we hem hierin tegemoet gaan komen 
door de concertagenda een stuk leger te houden. De gedachte hierachter is dat 
we door juist minder te doen, we uiteindelijk veel meer BZB-jaren op de teller 
kunnen zetten. Eén ding is zeker: ons Alle Remmen Los Festival staat elk jaar 
bovenaan op de agenda! 

X BZB

Gaat BZB stoppen?
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Tekst: Wendy van Lijssel

Vernoemd naar een tournee van The Rolling Stones, 
zag in 1989 Urban Jungle het levenslicht. Een band 
die daarmee haar tijd ver vooruit was, want hoewel 
het spelen in een tribute band nu al enige tijd een 
hype is, was dat in die tijd zeker niet het geval. In 
alle eerlijkheid bekent de band dat er voor hen om 
te beginnen ook geen strak vooropgezet plan aan 
vooraf ging. “Wij speelden toen in Jeanne d’Arc & 
The Flames en hadden enkele Stones nummers in 
ons repertoire. Inhakend op het feit dat The Rolling 
Stones naar Nederland kwamen voor een concert 
werd bij café Frappant in Berlicum een ‘Stones’-mid-
dag gehouden. Rien Somers was daar destijds de 
uitbater van en vroeg ons alleen maar Stones-mu-
ziek te komen spelen. 

total loss
Met medewerking van enkele gastmuzikanten zijn 
we de uitdaging aangegaan. We maakten een setlist, 
sloegen aan het repeteren en uiteindelijk hebben 
we de tent plat gespeeld. Het waren onze eerste 
treden op het ‘Stones’ pad”, vertelt zanger Sjef En-
gelbart die samen met gitaristen Hans Pulles en Wil-
liam van Grinsven, basgitarist Gerrit Stubbe, toetse-
nist Jan Voet en drummer Hans Achterberg de band 

vormen. Het hele gebeuren was een dusdanige ‘hit’ 
voor zowel muzikanten als degene die er (total) loss 
gingen dat het op dat moment en na afloop vroeg 
om een ‘We want more’. Iets wat gebeurde. Niet veel 
later werd Urban Jungle geboren. 

Ready to rock
De band bestaat intussen al 30 jaar en heeft daar-
mee dus ook drie decennia Stones ervaring in the 
pocket. Het coveren van het origineel is vanwege 
het gitaarwerk qua timing, sound en samenspel, 
geen kinderspel. Het look-a-like stemgeluid van En-
gelbart, opgeteld met de muzikaliteit van de (meer 
dan) ervaren bandleden, zorgt dat de 6-mansforma-
tie de legendarische muziek feilloos in de vingers, 
lees instrumenten, stemmen en performance heeft. 
Rauw, ongepolijst en lekker. Hoewel er een speciale 
voorliefde is voor Stones muziek uit de jaren ’60 en 
’70 bestaat het repertoire ook uit latere nummers. 
Niet eens allemaal superbekend, maar wel ‘heel lek-
ker om te spelen en vét om op los te gaan.’ Grote 
hits zoals ‘Paint it, black’, ‘Sympathy for the devil’, 
Brown sugar’, Fool to cry’ en ‘Miss you’, ontbreken 
uiteraard ook niet. Van ouderdomsverschijnselen 
heeft de band geen last. Urban Jungle is spring- 

levend en ready to rock. Iets wat zij zeker gaat doen 
tijdens Alle Remmen Los dat zij donderdag 30 mei 
Vetja afsluit van 23.30 tot 00.30 uur. Engelbart en 
consorten waarschuwen eenieder: “Wie het door ei-
gen schuld mist is uiteindelijk een ‘Fool to cry’.”

Gelijknamig aan het festival en de 
manier waarop ze al 30 jaar (!) lokaal, 
regionaal en ver daarbuiten de podi-
ums bestormen en het publiek mee-
sleuren met rock zoals het bedoeld is, 
gooit dé tribute Rolling Stones band 
Urban Jungle donderdag 30 mei van 
23.30 uur tot 00.30 uur Alle Remmen 
Los. Niks, ‘I can’t get no satisfaction’, 
maar ‘Start me Up’, want het wordt 
Vetja en dat is gelijk ook the place to 
be om het niet te missen.

Tribute Stones band Urban Jungle
Rauw, ongepolijst en lekker!

23.30 - 00.30
Donderdag - vetja!
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baila baila

festival terrein

entree

podia

ehbo

munten & dagkassa

food & drinks

toilet

camping

vetja

toilet

to
ile

t

entree

dag kassa

munten

ehbo

plattegrond

timetable
woensdag baila baila
18.00 - 19.00 the wetnecks (USA)
19.10 - 20.10 old ni-js
20.20 - 21.20 mooi wark
21.30 - 22.30 BRUCE SPRINGSTEEN by 

   TIM AKKERMAN SINGS THE BOSS
22.40 - 23.40 the dirty daddies
23.50 - 01.00 bzb oldskool

vetja!
17.00   biertje van bart 
   met trekzak & consorten
18.00 - 01.00 Bal met Bart Balletjes
   met o.a.: ft. poar neem’n, dj onslow,
   zanger maus, zanger sedgie
   de la parra

camping
14.00 - 14.45 The wembleys
15.15 - 16.00 dr. feelgood
16.30 - 17.00 bzb unplugged

kampvuur
02.00   bart & alex

donderdag baila baila
15.00 - 15.50 bökkers
16.00 - 17.00 høken met de heinoos
17.10 - 18.00 bertus staigerpaip
18.10 - 19.10 jhonny cash by def americans
19.20 - 20.20 plork & de aannemers
20.30 - 21.30 queen by crazy’s little tings
21.40 - 22.40 wc experience
22.50 - 23.50 bzb
00.00 - 01.00 les truttes (B)

vetja!
15.30 - 16.30 rattlesnake shake
17.00 - 17.45 heavy hoempa plays iron maiden
18.15 - 19.15 the glamrocks
20.00 - 21.00 nirvana by teen spirit
21.45 - 22.45 house of rock
23.30 - 00.30 rolling stones by urban jungle

camping
11.15 - 12.15 surrender
13.00 - 14.00 meuk

kampvuur
02.00   baby blue unplugged

Woensdag en 
donderdag

Littleville 
alabama
jay walker
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bands Uitgelicht
woensdag 29 mei - Baila Baila
The Wetnecks (USA)The Wetnecks (USA)
The Rolling Stones, Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, Cher, 
Paul Simon en meer muzikale groten der aarde; alle-
maal namen ze op in de Fame Studio in Muscle Sho-
als – Alabama. En dat ligt dan weer op een steenworp 
afstand van het gehucht Littleville waar de gebroe-
ders Wetnecks vandaan komen. In Muscle Shoals zijn 
de broers nog nooit geweest, maar de faam van de 
broers in Nederland (een prachtige provincie van Eu-
ropa volgens Bill) is nog steeds rijzende. Bekende klassiekers in een hillbillyjasje, put on your cowboy boots 
and have a party with The Wetnecks!

18.00 - 19.o0 uur

Old Ni-jsOld Ni-js

Hier staat 160 jaar podiumervaring voor je neus. 
Wimke van Diene, Frederik Puntdroad, Jan Kolkman 
en Han Mali. Topkwaliteit uit het oosten bekend van 
Normaal en Boh Foi Toch. Van deze band mag
je dan ook de Achterhoekse klassiekers verwachten. 
Dat wordt olderwets høken, brekken en angoan!

19.10 - 20.10 uur

Mooi WarkMooi Wark

Vorig jaar openden ze de tent, nooit makkelijk om te 
doen maar wat bokten ze ‘m d’r op. Vanaf de eerste 
noten was het feest met een hoofdletter V in de tent. 
We zijn dus blij dat ze deze editie ook weer van de 
partij zijn, onze Drentse vrind’n van Mooi Wark. We 
heffen ’t glas omhoog en zetten het aan de mond …

20.20 - 21.20 uur

BRUCE SPRINGSTEENBRUCE SPRINGSTEEN
BY TIM AKKERMAN SINGS THE BOSSBY TIM AKKERMAN SINGS THE BOSS

Born in The Hague: Tim Akkerman brengt een ode 
aan zijn muzikale held, Bruce Springsteen. Sinds 
2018 toert Tim met een 7-koppige band door het 
land met de grootste hits van The Boss; Born in the 
USA, Badlands, Born to run en dat zijn er dan nog 
maar 3 die we nu noemen die beginnen met een B. 
Bruce is The Boss, Tim is een Baas!

21.30 - 22.30 uur

The Dirty DaddiesThe Dirty Daddies

Moeten we de vunzige vaders bij je introduceren? 
Waarschijnlijk niet maar we doen het toch, gewoon 
omdat het kan. Tomeloze energie, zoveel special ef-
fects dat je door de vlammen de CO2 niet meer ziet 
en 60 hits in 60 minuten, laat het maar aan deze 
witte tornado over om de tent vakkundig te slopen. 

22.40 - 23.40 uur

woensdag 29 mei
vetja

Bal met Bart BalletjesBal met Bart Balletjes
Bart Balletjes is jarig en dat moet gevierd wor-
den! Dat wordt een verjaardagsfeest zoals het 
alleen in huize Balletjes gevierd wordt. Verwacht 
het onverwachte, zet je feestmuts op, versier je-
zelf of een ander en feesten maar.

18.00 - 01.00 uur

BZB OldskoolBZB Oldskool

Is hij erbij? Echt wel! Echt waar? Zeker wel! De surf-
plank is erbij, Paulie the Guitarking is erbij, Bart Bal-
letjes is erbij, Koning Pintenman is erbij. Exclusief 
op het Alle Remmen Los Festival gaan de banaanlo-
zen terug in de tijd. Dat wordt één groot oldskool-
feest met de gastheren van het festival. Dit wil je 
zéker niet missen!

23.50 - 01.00 uur

TRIBUTE, what else?
Je kunt tegenwoordig geen festival meer open-
doen, of de tributes vliegen je om de oren! Als 
de spreekwoordelijke paddenstoelen schie-
ten de tributebands wereldwijd uit de grond. 
Van elke band die ooit iets is geweest, of zelfs 
nog is, is er tegenwoordig een band die hun 
idolen eren met hun eigen werk. Tijdens het 
Alle Remmen Los Festival wordt jou dit jaar 
een selectie tributebands voorgeschoteld om 
‘u én de uwen’ tegen te zeggen! Queen, Bruce 
Springsteen, Nirvana, The Rolling Stones, Iron 
Maiden en een selectie van alle glamrockhits, 
het trekt allemaal aan je oren en ogen voorbij. 
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BökkersBökkers
Een boyband op Alle Remmen Los? Volgens de man-
nen van Bökkers zijn ze eigenlijk een soort van boy-
band, maar dan wel het soort waar wij van houden! 
Het gaat erg lekker met de band; volle zalen, uitver-
kocht Paradiso en een nieuw album op zak ‘Leaven in 
de Brouweri-je’. Bökkers opent deze dag de tent dus 
zorg dat je er op tijd bij bent!

15.00 - 15.50 uur

bands Uitgelicht

Høken met de HeinoosHøken met de Heinoos

Vanaf maart vorig jaar zijn de Heinoos van start 
gegaan onder de noemer Høken met de Heinoos – 
Veldtocht 2.0. Een tour met meer dan 70 shows met 
dit moment als hoogtepunt een show voor 35.000 
enthousiaste mensen op het hoofdpodium van de 
Zwarte Cross! Een ouderwetse veldtocht in de voet-
sporen van en vooral eerbetoon aan de grondleg-
gers van dialectmuziek: Normaal!

16.00 - 17.00 uur

Bertus StaigerpaipBertus Staigerpaip

Zoals Confucius (Chinees filosoof 551 BC) eens on-
der het genot van een biertje zei: ”Geef me werk wat 
bij me past en ik hoef nooit meer te werken.”
Zo zei Bertus Staigerpaip (Brabants bouwvakker/ 
filosoof/muzikant 1956 AC) onder het genot van een 
biertje of 5, 6: “We zijn de jongens van de bouw en 
we lusten ze wel rauw.”
Na jaren afwezigheid zijn ze weer te zien op de Ne-
derlandse podia en nu ook op Alle Remmen Los! 
Bertus Staigerpaip.

17.10 - 18.00 uur

joHnny cash joHnny cash by by 
def americansdef americans

The Man in Black, Johnny Cash, één van de meest in-
vloedrijke zangers zowel binnen als buiten de coun-
try. En nee, dat verzinnen we niet zelf dat zegt het 
toonaangevende magazine Rolling Stone. En als die 
het zeggen dan is het zo, discussie bij deze gesloten. 
Ga genieten van Def Americans, deze Eindhovena-
ren weten als geen ander de swing, sfeer en rebellie 
van een Cash-optreden te raken. 

18.10 - 19.10 uur

Plork en de AannemersPlork en de Aannemers

Het laatste jaar voor Plork en z’n Aannemers, want 
op 11 januari 2020 nemen ze afscheid met hun laat-
ste show. “Laat u meeslepen in een enerverende 
avond vol feest, wansmaak, teleurstelling en doffe 
ellende”, aldus Plork himself. Voor de laatste keer 
op het Alle Remmen Los Festival! (we boeken ze al-
vast voor 2025 als ze hun reünietour gaan doen).

19.20 - 20.20 uur

queen queen by by Crazy LittleCrazy Little
ThingsThings

De film Bohemian Rhapsody was dit jaar een van 
de grote winnaars bij de Oscars. De populariteit 
van Queen is mede hierdoor nóg groter geworden. 
De zeven leden van de band Crazy Little Things zijn 
diehard Queen-fan en dat is te horen ook. De bom-
bastische sound, het oog voor details en het ingeni-
eus koorwerk verpakt in een spetterende liveshow. 
Met een diepe buiging naar Queen eert Crazy Little 
Things hun helden.

20.30 - 21.30 uur

WC ExperienceWC Experience

We kunnen onze collega’s en fijne vrienden van 
WC Experience nu een hoop veren in hun achter-
ste stoppen; hoe leuk ze zijn, hoe muzikaal, hoe 
gezellig, hoe knap, hoe goed, hoe lekker ze ruiken, 
enzovoorts. Maar dat doen we niet, ze houden niet 
van veren en vooral niet in hun achterste. Onlangs 
vierden ze hun 30-jarig Rock ’n Lol-jubileum in een 
volgepakte en dampende Koloszaal in Raamsdonk 
en vandaag vieren we het gewoon nog een keer. 
Hieperdepiep voor de WC!

21.40 - 22.40 uur

BZBBZB

Dit jaar hebben de mannen aangekondigd dat 2019 
het laatste ‘volledige’ tourjaar wordt. Maar wees ge-
rust; tot in de eeuwigheid en ver daarna zullen de 
gastheren op het Alle Remmen Los Festival blijven 

donderdag 30 mei - Baila Baila
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spelen. BZB staat voor feest, spelplezier, interactie 
en theatrale acts, verpakt in een energieke live-
show. Ben jij klaar voor het 26e verjaardagsfeestje?

22.50 - 23.50 uur

Les Truttes (B)Les Truttes (B)

Al ruim 20 jaar touren deze Belgen door de lage lan-
den. Covers brengen is één ding, ze met dezelfde 
energie en overgave spelen als ‘Les Truttes’ is vrijwel 
ongezien. De creatieve mix van muziek en spekta-
kel, met de nodige dosis humor en zelfrelativering, 
maakt hen na al die jaren onnavolgbaar en uniek! 
Les Truttes staat garant voor een show vol ‘überkit-
sch en undercool’, een muzikaal totaalspektakel dat 
niemand onberoerd zal laten. This is not ‘just ano-
ther coverband’.

00.00 - 01.00 uur

donderdag 30 mei
vetja

rattlesnake shakerattlesnake shake

Al meer dan 25 jaar houdt Rattlesnake Shake een 
ongekende live reputatie hoog. De balans tussen 
heftig en hitgevoelig is al jaren een schot in de roos 
en de in Oss gerijpte mannen weten telkens van elk 
optreden weer een waar spektakel te maken.
Dat de heren inmiddels aan hun tweede jeugd zijn 

begonnen is dit jaar duidelijk geworden. Uit 1600 
bands werd Rattlesnake Shake door het Nederland-
se publiek uitgeroepen tot populairste coverband 
van Nederland. Een titel die met eer gedragen zal 
worden. Met het winnen van de Dommelsch Clash 
of the Coverbands public’s favourite award zetten 
de heren dan ook een grote kroon op hun toch al 
lange erelijst. Met een nieuwe rockshow die zijn 
weerga niet kent, trekken de beroepsfeestvierders 
momenteel door het land. De stijl laat zich het beste 
omschrijven als ‘Cock Rock’, rock met ballen dus!
De set is opgebouwd rond een mix van pop/rock-
klassiekers, allen met de nodige jus overgoten en 
gemanipuleerd zodat ze het label Rattlesnake Sha-
ke kunnen dragen. Rattlesnake Shake doet gewoon 
waar ze het beste in is. Keihard rocken en kiezen 
voor gevarieerde en originele invalshoeken. Humor, 
spelvreugde en energie zijn belangrijke kenmerken 
van deze muzikale slangenmensen. Het dak zal kra-
ken maar niet bezwijken en het publiek zal met een 
overgrote glimlach huiswaarts gaan..

15.30 - 16.30 uur

Heavy Hoempa playsHeavy Hoempa plays
Iron MaidenIron Maiden

Iron Maiden door 7 blazers en een drummer, dat 
kan alleen maar Heavy Hoempa zijn! In een 45 mi-
nuten durende show gaan de heren tot hardrock-
bottom om hun helden te eren met instrumentale 
versies van Run to the Hills, Fear of the Dark en nog 
veel meer. Als het gaat over zingen weten ze van 
toete(re)n noch blazen, maar het is ook niet voor 
niets: ‘Metal up your Brass’!

17.00 - 17.45 uur

house of rockhouse of rock
House classics van DJ Paul Elstak tot Scooter en van SNAP tot 2 Unlimited vliegen in razendsnelle medleys om 
je oren. Geen keyboards, geen computers, maar ronkende gitaren en een explosieve ritmesectie. Het publiek 
zal ondersteund door twee sexy zangeressen dit feest der herkenning van begin tot eind meebrullen. In haar 
eerste jaar als band zetten zij al heel wat feesttenten en festivals op zijn kop, waaronder een stampvolle 
megatent op Paaspop. Afgelopen jaar schoot zij haar feestkanonnen af op de grote festivals van Nederland 
waaronder 7th Sunday, de Zwarte Cross en FestyLand. Raven is leven!

21.45 - 22.45 uur

the glamrocksthe glamrocks

Toni Peroni en zanger Marcel Vandenberg leren el-
kaar kennen op een festival in Utrecht waar ze ieder 
met hun eigen band optreden... jaren vooraf roept 
een bevriende café-eigenaar al tegen ieder afzon-
derlijk dat ze elkaar zeker moeten ontmoeten...”Jul-
lie zijn alle twee even hyper en gek”... De klik is er 
meteen... Twee dagen later... Marcel neemt con-
tact op met een idee... Er wordt afgesproken in het 
Utrechtse café Kanaalzicht... Dan ontstaat het idee 
om een ‘echte’ Glamrock band te beginnen, dus de 
early seventies... Sweet, Slade, David Bowie, Gary 
Glitter, Alice Cooper, Mud, T-Rex, Mott The Hoople. 

18.15 - 19.15 uur

nirvana nirvana by by teen spiritteen spirit

Eén van de meest succesvolle Tribute Bands in zijn 
geheel Europa! Kurt Cobain, Krist Novoselic & Dave 
Grohl - beter bekend als Nirvana - is een van de po-
pulairste rockacts in de jaren ‘90. Met hun album 
Nevermind - brachten ze nieuwe energie in de we-
reldwijde rock-scene.
Voor alle mensen die van Nirvana houden, maar 
nooit de kans hebben gehad om ze te zien, brengt 
Nirvana bij Teen Spirit de muziek van deze legen-
darische grunge band terug op het podium als een 
Nirvana Tribute Band met een zeer authentiek ge-
luid en een originele Kurt Cobain-stem.

20.00 - 21.00 uur
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