
FRESH MUSIC FESTIVAL 2012



INTRODUCTIE

OP ZONDAG 22 JULI VOND HET APPELSAP FRESH MUSIC FESTIVAL VOOR DE ELFDE KEER PLAATS IN 
HET OOSTERPARK IN AMSTERDAM.

ER WORDT SINDS 2 JAAR EEN TOEGANGSPRIJS GEVRAAGD EN HET PARK WORDT VOOR EEN DEEL 
AFGESLOTEN. IN 2011 WAS DE ENTREE 15 EURO, IN 2012 WERD PRIJS VERHOOGD NAAR 32,50.

DIT WAS NODIG OMDAT ER REKENING GEHOUDEN MOEST WORDEN MET SUBSIDIE-AFBOUW, 
VEILIGHEID EN HOGERE KOSTEN OM HET FESTIVAL TE ORGANISEREN. 

IN RUIL DAARVOOR KREGEN BEZOEKERS EEN UITGEBREID FESTIVAL MET EEN BREDER PROGRAMMA DAN 
OOIT. 40 INTERNATIONALE, NEDERLANDSE EN LOCALE ACTS & DJ’S VULDEN 3 PODIA, NAAST 
EEN GROOT FOOD COURT EN WORKSHOPS VOOR KINDEREN.



INTRODUCTIE

HET FESTIVAL TROK ONDANKS DE PRIJSSTIJGING 7.500 BEZOEKERS. HETZELFDE AANTAL ALS HET 
JAAR DAARVOOR. 

50% VAN DE BEZOEKERS KOMT UIT AMSTERDAM, WAARVAN ZO’N 1.200 MENSEN UIT STADSDEEL OOST.

ER WERD OOK MEER MEDIA GEHAALD DAN OOIT. APPELSAP HEEFT IN DE AFGELOPEN JAREN EEN 
PLAATS VERWORVEN TUSSEN DE GROTE LANDELIJKE FESTIVALS EN HET ZET AMSTERDAM OOST OP DE 
KAART MET EEN UNIEK MULTICULTUREEL MUZIEKFESTIVAL. DE GROTE KRANTEN SCHRIJVEN EROVER 
EN ER WERD IN 2012 MEER DAN 1 MILJOEN EURO AAN MEDIAWAARDE BEHAALD.

DIT JAAR WERDEN DE 3 VERSCHILLENDE PODIA DOOR DE VPRO, RADIO 6 EN HET ENGELSE BOILER-
ROOM.TV GEREGISTREERD EN LIVE UITGEZONDEN. 

APPELSAP IS DUS GOEDE PROMOTIE VOOR AMSTERDAM OOST ALS BRUISEND EN CREATIEF STADSDEEL.



INTRODUCTIE

DIT JAAR WERD VOOR HET EERST OOK DUIDELIJK DAT EEN AANTAL BUURTBEWONERS NIET BLIJ ZIJN MET 
HET AFSLUITEN VAN HET PARK EN (IN MINDERE MATE) GELUIDSOVERLAST EN SCHADE AAN HET PARK. 
STICHTING APPELSAP TREKT ZICH DEZE KLACHTEN AAN EN WIL SAMEN MET HET STADSDEEL EN DEZE 
GROEP BEWONERS ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN.

APPELSAP WERD IN HET JAAR 2000 OPGERICHT DOOR 3 JONGE ENTHOUSIASTE BUURTBEWONERS: 
JORIS METHORST, WIECHER TROOST EN ROGIER SMALHOUT.

HET FESTIVAL IS IN DE JAREN GEGROEID EN HEEFT AANPASSINGEN MOETEN DOEN, MAAR IS NOG 
STEEDS DIEPGEWORTELD IN HET OOSTERPARK EN HEEFT ZIJN WAARDE VOOR HET STADSDEEL 
INMIDDELS MEER DAN BEWEZEN.

DE DRIE OPRICHTERS VORMEN NOG STEEDS HET BESTUUR VAN DE STICHTING EN WONEN NOG STEEDS 
ALLEDRIE IN STADSDEEL OOST.



FACTS & FIGURES

DATUM        ZONDAG 22 JULI
TICKETS        32,50 (MET BUURTKORTING: 15,-)
BEZOEKERS TOTAAL     7.500
BEZOEKERS UIT AMSTERDAM  50%
BEZOEKERS UIT OOST    1.200
FACEBOOK       12.000 FANS
WEBSITE         150.174 UNIEKE BEZOEKERS
ACTS & DJ’S       40
 









PARTNERS FONDSEN

STADSDEEL OOST
TROUW
TROPENMUSEUM
COLORS
BOILER ROOM (UK)

AMSTERDAMS FONDS 
VOOR DE KUNST
VSB FONDS
FONDS PODIUM KUNSTEN
PRINS BERNHARD CULTUURFONDS



BEZOEKERSONDERZOEK

IN 2012 KWAM HET GROOTSTE DEEL VAN DE 
AMSTERDAMSE BEZOEKERS UIT OOST

DE MEESTE MENSEN KOMEN VOOR DE GOEDE 
SFEER EN DE PROGRAMMERING NAAR APPELSAP

DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE APPELSAP-
BEZOEKER IS 24 JAAR

APPELSAP TREKT BEZOEKERS UIT HEEL NEDERLAND NAAR AMSTERDAM OOST. 
20% IS VAN NIET-NEDERLANDSE AFKOMST. 10% KOMT UIT HET BUITENLAND









CAMPAGNE



MEDIAPARTNERS BEHAALDE MEDIAWAARDE

HET PAROOL
VPRO 3VOOR12
STATE/BNN
22TRACKS
WETRANSFER
DJBROADCAST
101TV

ADVERTENTIEWAARDE    452.360,-
FREE PUBLICITYWAARDE €1.232.037,-



LANDELIJKE KRANTEN
Tatoeage hakenkruis
nekt Nikitin in Bayreuth
AMSTERDAM–DeRussische bas-
bariton Jevgeni Nikitin, die deze
weekDer FliegendeHolländer zou
vertolken op deBayreuther Festspie-
le, heeft zichmoeten terugtrekken.
In een ZDF-documentairewaren de-
len van eenhalf weggewerkte tatoea-
ge van eenhakenkruis op zijn borst
te zien,waarna de festivalleiding
besloot zijn contract te verbreken.

Zomergasten trekt
603.000 kijkers
AMSTERDAM–De eerste aflevering
van Zomergasten van dit seizoen,
met deVlaming Jan Leyers als pre-
sentator enHennyVrienten als gast,
heeft 603.000 kijkers getrokken. De
speciale overzichtaflevering van
vorigeweek trok nog 755.000 kijkers.
De eerste aflevering van vorig jaar
metMarc-MarieHuijbrechts als gast
was goed voor 800.000 kijkers.

Madonna legt dewapens
niet neer inMDNA-tour
AMSTERDAM–Ondanks dringend
advies van de Schotse politie het niet
te doen, zwaaideMadonna zaterdag
tijdens een optreden in Edinburgh
met neppistolen ophet podium.Dat
deed ze ook bij eerdere concerten in
haar huidigeMDNA-tournee,maar
na de schietpartij in Denver ligt dit
nu even erg gevoelig. De politie greep
niet in. SnoopDogg FOTO EPA

17

SnoopDoggheeteven
SnoopLion
AMSTERDAM–SnoopDogg heeft
een nieuwnummer uitgebracht on-
der de naamSnoop Lion. Het is de
eerste single van zijn later dit jaar te
verschijnen reggaealbumReincarna-
ted. De 40-jarige rapper, die eigenlijk
Calvin Cordozar Broadus Junior heet,
liet weten dat hij opReincarnated
voor het eerst zijn ‘echte persoonlijk-
heid’ laat horen.

kunst&mediaMAANDAG23 JULI 2012

JAZZ Jazz Orchestra of the Concertge-
bouw, Gehoord:21/7, Concertgebouw.



D
e geest van Duke Ellington
waart rond in het Amster-
damse Concertgebouw. Zijn
nalatenschap inspireert

nog velen tot muzikale hoogstandjes
in het hier en nu. Onlangs nog bracht
Joe Jackson een album uit met een
eerbetoon aan the Duke en ook een
bijdetijdse jazzcat als Benjamin Her-
man interpreteert stukken van de or-
kestleider.

In het Concertgebouw was zaterdag
het programma grotendeels aan El-
lington gewijd, waar het Jazz Orches-
tra terecht ook diens compagnon Bil-
ly Strayhorn in het zonnetje zette.
Buitendien was er aandacht voor ar-
rangeur en componist Rob Pronk, die
vorigeweek overleed.
Weinig jazzcomponisten hebben

zoveel standards op hun naam staan
als Ellington, hoewel sommige ten
onrechte aan hem zijn toegekend en
van andere niet exact bekend is door
wie ze zijn geschreven. Duidelijk is
wel dat de meester van de swing in
zijn werk vaak frasen van solo’s van

zijn eigen orkestleden gebruikte voor
zijnwerk.
Het Jazz Orchestra onder leiding

van Henk Meutgeert kan makkelijk
een avond vullenmet louter bekende
stukken, maar doet dat niet. Natuur-
lijk is er een geheide uitsmijter in de
vorm van It don’t mean a thing en ko-
men hits voorbij, toch is het geen the
best of-show.
Een klassieker als Caravan is door

de bigband opgesplitst in twee delen.
Het eerste stuk wordt in een behoed-
zaam tempo gespeeld, in een slepen-
de uitvoering. Het tweede deel krijgt
een flinke vaart, met moordend

scherpe blazers en ook een wollig
klinkende gitaarsolo. Door het num-
mer twee gezichten te geven, is het
verrassend en toont het Jazz Orches-
tra weer eens aan wat een arrange-
ment kan doenmet een compositie.
Veel meer verrassingen biedt de

avond niet. Het geluid van een big-
band is bekend met zijn aanzwellen-
de blazers, plotselinge dynamische
uitbarstingen en felle koperstoten.
De solisten doen hun kunstje, het pu-
bliek klapt keurig, demusici knikken
dankbaar en het orkest zet weer vro-
lijk aan. Zo kom je de avondwel door,
zelfs zonder dat het spannendwordt.

Maarwat klinkt het allemaalwonder-
schoon en imponerend in deze zaal.
Het Jazz Orchestra of the Concert-
gebouwkanzichgeenbetere thuisha-
ven wensen. Wat een definitie van
klank, wat een helderheid, wat een
volheid, wat een ruimtelijkheid. Jam-
mer alleen van die gitaar, de overige
instrumenten komen optimaal tot
hun recht. Daardoor levert deze
avond vooral een klanksensatie,
want nieuwe inzichten biedt zij niet.
Dat zal het klapgrage publiek een
zorg zijn.

JAN JASPER TAMBOER

Jazz Orchestra imponeert zonder veel verrassingen

Festivals Milkshake in hetWesterpark, Appelsap in het Oosterpark

De zon straalde gisteren op

hetMilkshakefestival in het

Westerpark,waar gays en

vrienden zich verzamelden,

en scheen ook op

hiphopheads en hipsters bij

Appelsap in het Oosterpark.

LIEDEWIJ LOORBACH

I
n West liepen de heren in hot-
pants, inOost zatendekorte spij-
kerbroekjes ommeisjesbillen. In
West werd gepronkt met getrain-

de blote torso’s, in Oost met petjes en
sneakers. Op Milkshake in het Wes-
terpark was het een feest van visueel
spektakel op een beat; bij Appelsap
draaidehet ommuziek, ende sprook-
jessfeer van het Oosterparkwasmooi
meegenomen.
De organisaties van beide festivals

moeten hem geknepen hebben over
de kaartverkoop. Milkshake in het
Westerpark vond voor de eerste keer
plaats. Een initiatief van Paradiso en
club Air, dat door Milkshake zelf om-
schreven werd als ‘een interessante
samensmelting van een selectie van
de liberale clubnachten’. Dat ‘libe-
raal’ heette tot voor kort gay minded.
Milkshake pakte het meteen groots
aan met vijf podia en nog wat kleine
dansplekjes erbij. Hiphopfestival Ap-
pelsap bestaat al sinds 2000, was
lang gratis en verhoogdedeprijs voor
een kaartje dit jaar flink. Vorig jaar
werd met veel gemor de prijs van 15
euro geaccepteerd, dit jaar was een
kaart 32,50 euro en het was afwach-
ten of de doelgroep het ervoor over
zou hebben. Maar de zon zegende
beide festivals, zowel inWest alsOost
waren genoeg mensen voor een goed
feest, en voor de boekhouding.
Nog voor Milkshake was begonnen

zei wethouder Andrée van Es al:
“’Dankzij festivals zoals Milkshake-

zet Amsterdam diversiteit op de
kaart’. Ze kreeg gelijk: diverswas het.
Van tieners tot stelletjes van dik in de
vijftig. Vriendinnenclubjes, extrava-
gante gays, normalo’s en hipsters,
van alles liep er rond, een deel lekker
gek of sexy uitgedost.
De inhoudelijke invulling leunde

sterk op de historie. De Rotterdamse
club Now&Wow die zo’n tien jaar ge-
leden zijn top beleefde had een podi-
um, de Can you feel iT-stage moest
het oude iT-gevoel terugbrengen, in-
clusief de kooidanseressen, en Erwin

Olaf had zijn eigen tent. Die was na-
tuurlijk prachtig, met overal gekleur-
deballonnen, eenzwembadjewaarin
steeds weer andere fantastisch uitge-
doste dansers paradeerden, een sti-
letto van vier meter hoog. Hobbel-
paardjes die normaal gesproken in
een desolaat winkelcentrum staan
werden hier bereden door strakke lij-
venmet enorme varkensmaskers, ge-
kleed in netkousen en korsetten. Dj
Joshua Walter draaide ’s middags de
tent met vocale climaxdance naar
een fijn eerste hoogtepunt.

De diversiteit vanMilkshake gold ook
voor de muziek. Paradiso program-
meerde live-acts,met poprock van de
Dudettes, de soul van Sabrina Starke
en de electro meets afrobeat van Skip
& Die. Hitjes werden gedraaid op het
Sjieke Poezendek, en bij weer een an-
der podium kwam al vroeg op de dag
LadyGagauit de boxen,metBorn this
way. Inkoppertje.
Eén van de schakeringen van jong

Amsterdam die ontbrak op Milksha-
ke, stond wel op Appelsap. Donkere
jongens met petjes en jointjes en

bling. Het wasmooi om te zien dat de
samenstelling van het Appelsap-
publiek na de prijsverhoging niet
veel was veranderd, behalve dat er
minder kinderen waren dan vroeger.
Het aandeel hipsterswasweer hoog.
Appelsap gaat altijd voor nieuwe

muziek. Dat pakte gisteren niet altijd
evengoeduit.Hetwasniet alleenaan
hetmatige volume in demuziekkapel
te wijten dat de uit Amerika ingevlo-
gen Ab-Soul niet meer dan tienmeter
van het publiek wist te bereiken. Een
paar uur later stond landgenoot
French Montana op diezelfde plek
heel stoned ronduit slecht te zijn. De
fans hielden vol, maar een beetje
zonde van het geldwas hetwel.Want
Appelsap kon dankzij de verhoogde
kaartprijzen nu meer buitenlandse

acts invliegen, met die boodschap
werd in elk geval ophet kleine livepo-
dium soulzanger Jesse Boykins III
aangekondigd. Slicke soul, waar de
charismatische zanger uitbundig op
danste, al bleef de bandwatmat.
Succesplek van Appelsap was het

podium, dat de hele dag plek bood
aan de nieuwe, hete, superdansbare
sounds uit Engeland, gehost door het
Amsterdamse feest Colors en het En-
gelse muziekplatform Boiler room,
metBritse producers als Rustie enRe-
dinho. Natuurlijk, het geluid bij dat
podium was verreweg het beste van
het terrein. Lekker hard en helder
over het hele veld.
Maar als je tegen het einde bijna

heel Appelsap uit zijn dak kan laten
gaan op de hit Hindabuilding van lo-
cal heroesHydroBoyz, terwijl diezelf-
de hit even daarvoor live gespeeld
werd voor minder en rustiger pu-
bliek, heb je het festival gemaakt.

Muziek en vertier in Oost en West

Het Appelsappubliek
was niet veel veranderd
na de prijsverhoging

Het eersteMilkshakefestival in hetWesterpark: veel getrainde blote torso’s. FOTO PIET VANDERMEER
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‘BIJ APPELSAP DRAAIDE HET OM DE MUZIEK, EN DE SPROOKJES-
SFEER VAN HET OOSTERPARK WAS MOOI MEEGENOMEN’

‘ZO ZET AMSTERDAM 
DIVERSITEIT OP DE KAART’



ONLINE MEDIA



SOCIAL MEDIA



VIDEO-LINKS

APPELSAP RECAP FILM
NL TRACKS MOVIE
BALLIN’ MOVIE
ADJE & LEFTIES SOUL CONNECTION
HARDE DEFINITIE FILM

https://vimeo.com/47936470
http://www.youtube.com/watch?v=xo0iFcIX12U
http://www.youtube.com/watch?v=SC3lZNEDQjc
https://www.youtube.com/watch?v=UT6j61LCF1I&list=PL01AC539BBAE11845&index=1&feature=plpp_video
https://vimeo.com/47400466#at=0
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