
Appelsap Fresh Music Festival presenteert de eerste namen
Travi$ Scott, Hudson Mohawke, Typhoon, SOPHIE, DJ EZ en De Jeugd van
Tegenwoordig op Appelsap 2014
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Samenvatting Appelsap Fresh Music Festival maakt vandaag de eerste namen
bekend. Op zaterdag 9 augustus verzamelt de voorhoede van
(inter)nationale Hiphop- Bass- en R&B acts zich weer in het Oosterpark
in Amsterdam. Alle early bird tickets zijn inmiddels uitverkocht,
reguliere tickets zijn te koop voor € 29,-.

Details Appelsap presenteert met trots de eerste namen voor 2014. Multitalent uit
Houston Travi$ Scott, beatmonster Hudson Mohawke uit Glasgow, de
Londense DJ EZ en rising star SOPHIE (UK) zijn de eerste internationale
namen op de poster. Headliners uit binnenland zijn De Jeugd Van
Tegenwoordig, Typhoon, Cinnaman en The Flexican & Sef. Rotjoch
presenteert weer veel nieuw Nederlands talent met o.a. I Am Aisha,
Broederliefde, Digitzz, Skinto & Stepherd en Donnie is dit jaar de festival-
opener. Appelsap finest DJ's SP, Vic Crezée, FS Green, Mairo Nawaz en
Chainsaw maken de line up, althans voor de eerste ronde, compleet.

Appelsap vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 augustus in het Oosterpark in
Amsterdam. Verspreid over 4 area's kunnen bezoekers wederom genieten van
vernieuwende acts en dj's van verschillende pluimage. Zoals elk jaar is er
de Mainstage met (inter)nationale Hiphop acts van het hoogste niveau. De
Electronic stage onder auspiciën van het Amsterdamse club-avond Colors zal
zich dit jaar naast vernieuwende bass- en house beats ook meer richten op
live acts.

Net als vorig jaar is er ook de 101Barz x Freshcotton stage waar je het
nieuwste en beste van de Nederlandse Hiphopscene vindt. Nieuw op Appelsap
is een area die zich naast eten en drinken richt op exotische beats en riddims.
Ook dit jaar zijn kinderen weer meer dan welkom op Appelsap (tot 12 jaar
gratis toegang). 

De eerste namen van Appelsap 2014 op een rij:
Travi$ Scott (US), Hudson Mohawke (UK), De Jeugd van Tegenwoordig,
SOPHIE (UK), Typhoon + band, DJ EZ (UK), Cinnaman, FS Green, SP, The
Flexican & Sef, Vic Crezée, Digitzz, Rotjoch x 101Barz, Broederliefde, Skinto
& Stepherd, I Am Aisha, Mairo Nawaz, DJ Chainsaw en Donnie.

---

Travi$ Scott
Travi$ Scott uit Houston, Texas (21) is zo’n supertalent dat maar eens in de
zoveel tijd langskomt. Hij produceerde op zeer jonge leeftijd al voor Kanye
West, Jay-Z en Big Sean. Daarnaast is hij ook nog eens begenadigd rapper
en showman. Het bekendste voorbeeld van zijn veelzijdigheid is de monsterhit
‘Upper Echelon’ (met T.I. en 2chainz) waarvoor hij ook nog eens zelf de video
regisseerde. Het leverde hem een signing bij twee labels tegelijk op, zowel
Kanye’s G.O.O.D. Music als T.I.’s Grand Hustle. 

Hudson Mohawke
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Wat moeten we nog vertellen over Hudson Mohawke? De sloper uit Glasgow
komt naar Appelsap. Je kent hem als helft van het legendarische duo TNGHT
(samen met Lunice, die in 2011 ook al op Appelsap stond). Je kent hem als
producer van je favoriete Kanye West-track, je favoriete Pusha T-track en je
favoriete Azealia Banks-track. Je kent hem van die ene clubnacht toen op het
hoogtepunt zijn megahit Fuse werd gedraaid of toch gewoon Higher Ground?
Je kent hem als producer van absurd vernieuwende en übermuzikale, geniale
electronische beats. Iedereen kent Hudson Mohawke, kortom, dus
iedereen weet hoe hard de man het Colors-podium komt slopen. Make way!

SOPHIE
Een van de namen die rondzoemde tijdens het jaarlijkse SXSW-festival in
Texas was SOPHIE. Deze veelbelovende producer kan inderdaad met
dikke kapitalen in de agenda genoteerd worden. De jongeman - want dat is hij
- is gelieerd aan het gerenommeerde Numbers label gerund door Jackmaster
die tevens vorig jaar op Appelsap stond. 
SOPHIE heeft met zijn release Bipp/Elle (Dazed & Confused Track of the
Summer 2013) zichzelf internationaal op de electronische muziekmap
gezet. Alom geroemd als de ultieme vernieuwer flirt SOPHIE met house, trap,
r&b en wat eigenlijk niet?

DJ EZ
Met meer dan 20 jaar ervaring is DJ EZ uitgegroeid tot de ongekroonde koning
van de Londense Garage-scene. Al in 1989 draaide hij op 15-jarige leeftijd zijn
eerste set op de Engelse pirate radio. Vanaf 1994 startte hij zijn eigen stations
en radioshows in Tottenham (Noord-Londen) en al snel werd hij een van de
belangrijkste pioniers op het gebied van progressieve Engelse dance.
Inmiddels heeft EZ de hele wereld veroverd met zijn up-tempo mixes en
feilloze keuzes voor de juist plaat op het juiste moment. London Garage zoals
het hoort. Keiharde en genadeloze party music.

De Jeugd van Tegenwoordig
En ondertussen dendert de trein die De Jeugd van Tegenwoordig
heet gewoon rustig door. Faberyayo, Vjèze Fur, WiWa en Bas Bron hebben
de formule inmiddels geperfectioneerd. Het vierde album, Ja, Natúúrlijk, is
wederom een meesterwerk en de machine verkocht maar liefst drie dagen
achter elkaar de Paradiso uit. Laatste wapenfeit is het winnen van
een Edison, de belangrijkste Nederlandse muziekprijs. Vier jaar geleden stond
de Jeugd al een keer op Appelsap en sindsdien is hun live-reputatie er niet
minder op geworden.

Typhoon + band
In 2005 stond Typhoon voor het eerst op Appelsap als onderdeel van de
befaamde Buitenwesten-show. De rapper is inmiddels een onmisbaar element
in de Nederlandse Hiphopscene geworden, niet in de laatste plaats door zijn
keuze om de ongebaande paden te verkennen. De Grote Prijswinnaar
ontwikkelde zichzelf poëtisch en filosofisch. Deze muzikale en persoonlijke
groei zal vast en zeker naar voren komen op zijn aanstaande album 'Lobi Da
Basi' waarbij ook een bijbehorende documentaire is geschoten. Ondertussen
werkte Typhoon aan zijn live-reputatie, trad op voor de Koninklijke familie,
deed uitverkochte shows met o.a. The New Cool Collective en groeide uit tot
een van de beste live rappers van Nederland. Natuurlijk staat Typhoon mét
band op Appelsap 2014.

Donnie
Traditiegetrouw presenteert Appelsap altijd een nieuw Nederlands talent dat
officieel het spits mag afbijten. Na vorig jaar de heren van TNO Soundsystem
en daarvoor de inmiddels doorgebroken Lil' Kleine zal dit jaar de veelbelovende
Donnie (voorheen Young Kermit) de eer toekomen het festival officieel te
openen. Donnie werkt momenteel (met mentor Vjèze Fur) aan zijn



veelbelovende mixtape. Verwacht hierop Amsterdamse straatrap doorspekt
met de nodige humor met een klein hartje.

Voor meer informatie over alle eerste namen, kijk op de website van Appelsap.

---

Appelsap Fresh Music Festival 2014
Zaterdag 9 augustus
Oosterpark, Amsterdam
12.00 - 23.00 uur
Voorverkoop: 29,- via Appelsap.net, Paylogic en Primera
Tickets aan de poort: 35,-

Bewoners van Amsterdam betalen 15 euro via appelsap.net/buurtkorting
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