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
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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
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drinken.
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Details

Traditiegetrouw beet jong talent het spits af. Dit jaar de eer aan de
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Amsterdamse Donnie, die eerder deze maand zijn eerste mixtape 'Leipie van
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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
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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.
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Ook op de andere stages verliep alles meer dan voorspoedig. Legende DJ
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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 Appelsapveteranen 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.
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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.

Relevante links

Website Appelsap
Twitter Appelsap
Facebook Appelsap
Appelsap X 22tracks
Foto's by Noisey
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