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Samenvatting Appelsap Klokgebouw, het gloednieuwe indoor hiphopfestival dat op
zaterdag 22 maart in het Klokgebouw te Eindhoven plaatsvindt, heeft nu
ook Mr. Polska en NoizBoiz aan het programma toegevoegd. Vorige
week maakte de organisatie al bekend dat niemand minder The
Opposites, The Flexican & Sef, Digitzz, Ronnie Flex, Ares, FS Green,
Vic Crezée, Y'skid, Miggs de Bruijn en MC Lentini hun opwachting
zullen maken. Vandaag lanceert Appelsap Klokgebouw de campagne.

Details Mr. Polska vs NoizBoiz

Het 'zooitje geregeld' annex muziekcollectief NoizBoiz richt zich op NLGRIME
en dubstep en wordt beschouwd als pioniers in het genre. Met hun nieuwe
single Dangerous (een samenwerkingsverband met Skinto) maken ze
overduidelijk dat niemand dit jaar nog om hen heen kan.

Mr. Polska is inmiddels één van de grootste namen uit de Nederlandse hiphop
scene en heeft eigenlijk geen introductie nodig. Hij is al geruime tijd
hofleverancier van hits als Hausa Wausa en Vlammen en heeft een geduchte
live reputatie. Fans van Mr. Polska die vol verwachting naar nieuw werk van
hem uitkijken worden tijdens Appelsap Klokgebouw op hun wenken bediend.
Want beide acts zullen deze avond een spraakmakende soundclash
uitvechten onder de naam Mr. Polska vs NoizBoiz, waarbij ze elkaar track voor
track proberen af te troeven.

Over Appelsap Fresh Music Festival

Appelsap begon in 2000 als gratis block jam en groeide uit tot een festival met
vele duizenden bezoekers. In 2011 werd het voor het eerst een betaald
festival. Appelsap staat bekend als het festival waar je de nieuwste acts als
eerst ziet. Zo stonden in de afgelopen jaren acts als Kendrick Lamar,
Theophilus London, Disclosure, ScHoolboy Q en French Montana voor het
eerst op een Nederlandse festival stage.

Appelsap Light campagne 

Het thema Licht komt volop terug in de visuele promotiecampagne, omdat het
festival plaats vindt in de enige echte Lichtstad die Nederland rijk is:
Eindhoven. Aan de campagne werkten onder anderen Ares, FS Green, The
Flexican & Sef, Ronnie Flex, MC Lentini, Digitzz, Miggs de Bruijn en Y’skid
mee en bestaat o.a. uit een commercial, making-of, instagramfilmpjes en een
postercampagne. De campagne werd geschoten door Nocandy. 

Tickets voor Appelsap

Early Birds tickets zijn inmiddels volledig uitverkocht; vanaf vandaag zijn wel
de reguliere tickets voor € 22,50 via deze link te bestellen.

Appelsap Klokgebouw

Klokgebouw, Eindhoven

Appelsap Press
Appelsap/ head office 
Herengracht 270 
1016 BW Amsterdam 
Let op: tijdelijk adres

PR CONTACT(EN)

Sarah Hagens
sarah@hagenspr.com 
+316 245 88455

sarahhagens
sarahhagens

Sterre Jongerius
sterre@hagenspr.com 
+31 6348 80 335

sterre.jongerius
sterrejongerius

Eline Rem
eline@hagenspr.com

elinerem
elinerem

http://twitter.com/elinerem
skype:elinerem?chat
mailto:eline@hagenspr.com
http://twitter.com/sterrejongerius
skype:sterre.jongerius?chat
mailto:sterre@hagenspr.com
http://twitter.com/sarahhagens
skype:sarahhagens?chat
mailto:sarah@hagenspr.com
http://appelsap.net/light/
http://appelsap-press.pr.co/
http://appelsap-press.pr.co/70199-nieuwe-namen-appelsap-klokgebouw-bekend-ook-mr-polska-en-noizboiz-zijn-bevestigd


Zaterdag 22 maart

21:00 - 07:00 uur

Line up

The Opposites

The Flexican & Sef

Mr. Polska vs NoizBoiz

Ares

Digitzz

FS Green

Vic Crezée

Y'skid

Miggs de Bruijn

MC Lentini

Relevante links Appelsap website

Appelsap facebook

Appelsap twitter
Appelsap instagram

Appelsap tickets

Appelsap vimeo
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