
Uitverkocht Appelsap Fresh Music Festival in zonovergoten
Oosterpark
Good vibes en fresh music zorgen voor onvergetelijke festivaldag
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Samenvatting Gisteren vond de dertiende editie van het Appelsap Fresh Music
Festival plaats in het Oosterpark. Na het succes van vorig jaar werd het
festival uitgebreid naar vier podia en was het festival met 13.000
bezoekers wederom uitverkocht. 
Op een stralende dag werd er met volle teugen genoten van binnen- en
buitenlandse headliners, jong talent en een rijk aanbod aan eten en
drinken.

Details Traditiegetrouw beet jong talent het spits af. Dit jaar de eer aan de
Amsterdamse Donnie, die eerder deze maand zijn eerste mixtape 'Leipie van
het plein' uitbracht. Typhoon maakte zijn reputatie als sterke live-act
compleet waar en kreeg met zijn band het park al vroeg op de dag aan het
springen. Andere headliners van de mainstage Action Bronson, De Jeugd van
Tegenwoordig en in het bijzonder Travi$ Scott zetten ook stuk voor stuk sterke
live-shows neer. 

Ook op de andere stages verliep alles meer dan voorspoedig. Legende DJ
Moortje, uitvinder van de bubblin’, draaide op Rotjoch's 101BARZ X
Freshcotton stage. Verder waren het onder andere Murda Turk, Broederliefde
en Ronnie Flex die hier lieten zien dat Hiphop van eigen bodem hoogtijdagen
beleeft. Op het Colors supported by Noisey podium waren uiteraard Appelsap-
veteranen Vic Crezée en Cinnaman aanwezig, naast live acts als Azekel
en Krept & Konan uit Londen en Okmalumkoolkat uit Zuid-Afrika. Nadat
Hudson Mohawke kundig voorbereidend sloopwerk had verricht, knalde de
legendarische DJ EZ het festivaldak er in het laatste uur helemaal af. Nieuw
dit jaar was het podium van The Do-Over. De crew uit Los Angeles nam
o.a. De La Soul's DJ Maseo, Rich Medina en Lefto met zich mee en voegde
daarmee de nodige soul, afro-beat, funk en old school Hiphop toe aan het
festival. Omringd door eetstalletjes met fresh food uit alle windstreken werd
het een van de gezelligste area's op het terrein.

De dag verliep zonder noemenswaardige calamiteiten en was een groot
succes voor de organisatie. Volgend jaar gaat het Oosterpark verbouwen
en viert Appelsap zijn 15-jarig jubileum op een nader te bepalen lokatie.

Foto's graag plaatsen met naamsvermelding van de fotograaf.

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

Woordvoerder

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 
+31 6511 30 756

elinerem
elinerem

https://twitter.com/elinerem
skype:elinerem
mailto:eline@hagenspr.com
https://twitter.com/sterrejongerius
skype:sterre.jongerius
mailto:sterre@hagenspr.com
https://twitter.com/sarahhagens
skype:sarahhagens
mailto:sarah@hagenspr.com
http://www.appelsap.net/
http://appelsap-press.pr.co/
http://appelsap-press.pr.co/82854-uitverkocht-appelsap-fresh-music-festival-in-zonovergoten-oosterpark


Relevante links Website Appelsap

Twitter Appelsap

Facebook Appelsap
Appelsap X 22tracks

Foto's by Noisey

Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137500-20140809_APPELSAP%202014%20MAEVE%20_046-46a3f4-large-1407670364.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137504-P8090924%20as%20Smart%20Object-1-3b1415-large-1407670423.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137505-JoelFrijhoff-7818-0376aa-large-1407670470.jpg
http://noisey.vice.com/nl/blog/fotos-appelsap-2014
http://22tracks.com/ams/appelsap
https://www.facebook.com/appelsapofficial?fref=ts
https://twitter.com/AppelsapX
http://www.appelsap.net/


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137497-20140809_APPELSAP%202014%20MAEVE%20_013-7251d9-large-1407670328.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137496-20140809_APPELSAP%202014%20MAEVE%20_041-60fb3e-large-1407670326.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137502-DSC_0786-030c56-large-1407670403.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137501-DSC_0100-92d409-large-1407670388.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137506-JoelFrijhoff-7755-7c98fc-large-1407670473.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137509-20140809_appelsap_deliciacelik_groot-13-6dc67d-large-1407676403.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137507-20140809_APPELSAP%202014%20MAEVE%20_055-5e5a58-large-1407675863.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137499-20140809_APPELSAP%202014%20MAEVE%20_034-54bcdf-large-1407670351.jpg


Over Appelsap Press

Voor meer informatie, achtergrond informatie en/of interview aanvragen
neemt u contact met ons op.

powered by 

http://pr.co/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/2551/images/137511-RaymondVanMil-652843-large-1407677098.jpg

