
Appelsap Fresh Music Festival lanceert campagne '15 years of
street culture'
Eerste namen bekend: o.a. Mobb Deep, Skepta, Adje, New Wave en Sángo
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Samenvatting Appelsap Fresh Music Festival maakt vandaag de eerste namen bekend
en lanceert zijn nieuwe campagne. Er werden meer dan 250 portretten
geschoten door Karen Rosetzsky i.s.m. 100% Halal. Key figures, friends
en family van de organisatie spelen de hoofdrol: De Jeugd van
Tegenwoordig, Adje, Sigrid Ten Napel, Anna Drijver, Dennis van
Leeuwen, Willem de Bruin, Sef en Kay Nambiar. De campagne is een
ode aan 15 years of street culture and fresh music. Op 8 augustus
strijkt Appelsap voor het eerst neer in het Amsterdamse Flevopark met
wederom verschillende areas met fresh Hiphop, R&B, Soul en Bass
music.

Details 15 Years of Street Culture and Fresh Music
Appelsap bestaat dit jaar 15 jaar en putte voor de campagne inspiratie uit 15
jaar street culture en fresh music. In de afgelopen jaren is Appelsap
uitgegroeid tot het grootste en bekendste hiphopfestival van Nederland, niet in
de laatste plaats door de support en liefde van een inmiddels gigantische
familie: DJ's, artiesten, promotors, ondernemers, vrienden. Deze mensen
staan centraal in de campagne van 2015. Er werden meer dan 250 portretten
geschoten door Karen Rosetzsky in samenwerking met 100% Halal en
stylist Bonne Reijn. Op de foto staan onder andere Willem de Bruin, leden
van De Jeugd van Tegenwoordig, James Worthy, Adje, Sef, Dio, Sjaak, Sigrid
Ten Napel, Anna Drijver, Dennis van Leeuwen, Nalden en Kay Nambiar. Bij de
fotocampagne ontwierp designer Jules David drie custom Appelsap-prints die
de visual language van de campagne compleet maakt. De gehele campagne is
te zien op de Facebookpagina Appelsap van Appelsap.

De eerste namen
De legendarische rapformatie uit Queens, NY, Mobb Deep, bestaande uit
hiphop-veteranen Prodigy en Havoc, maakte twintig jaar geleden naam met
het klassieke album ‘The Infamous’ en beïnvloedde daarmee tot op de dag
van vandaag de East Coast music. Op Appelsap zullen zij dit album integraal
performen en ongetwijfeld zullen de latere hits van the infamous Mobb ook
niet ontbreken.

Grime is helemaal terug en de uit Londen afkomstige Skepta heeft het genre
eigenhandig opnieuw op de kaart gezet. 2015 is dan ook hét jaar van de held
van Boy Better Know. Hij kan inmiddels Drake en Kanye West tot zijn fans
rekenen en met hits als 'Shutdown' en 'That’s Not Me’ kijkt de muziekwereld
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reikhalzend uit naar zijn aankomende album Konnichiwa. In de slipstream vind
je een van die andere nieuwe Londense namen: Novelist. Samen met
Mumdance is de UK weer volop gerepresenteerd op Appelsap.

Veelbelovend op Appelsap is ook de Soulection stage met o.a. Sángo,
supertalent uit Los Angeles, die met zijn Braziliaanse elektronische sound en
energieke live-sets doet denken aan een exotische mix van Kaytranada,
Hudson Mohawke en Flying Lotus.

Appelsap familielid nummer 1 Adje mag natuurlijk niet ontbreken op dit
feestje. Een van Nederlands beste rappers, bekend van de hits Hele Meneer
en Fock Wachten zal na een jaar afwezigheid zijn comeback maken op het
festival.

Voor het eerst op Appelsap ook Soulection member Jarreau Vandal, een van
de hotste Nederlandse DJ’s van het moment, klaar om de rest van de wereld
over te nemen met zijn -voor zijn leeftijd- opvallend volwassen sound. In een
set van Jarreau hoor je net zo makkelijk classics van bijvoorbeeld The Meters
of Erykah Badu terug, als splinternieuwe bass remixes van Drake en Beyoncé.

New Wave is het gelegenheidscollectief jonge rappers, in het leven geroepen
door label Top Notch, om te laten horen wat deze ‘YouTube-generatie’ nou
echt in zijn mars heeft. O.a Lil’ Kleine, Bokoesam, Ronnie Flex, Idje, Jonna
Fraser en Lijpe laten op dit net uitgebrachte album horen dat het verre van
eendagsvliegen zijn.

Tevens bevestigd voor de jubileum-editie zijn Awanto 3 ook wel bekend als
Appelsap coryfee Stevendepeven, festival veteranen DJ SP, Vic Crezée,
Rotjoch United, Cinnaman en DJ Abstract. Aanstormende Amsterdamse
acts SMIB (het collectief van oa. Bummy Boys en Yung Nnelg), Dusty en
deadHYPE radio maken de lijst voorlopig compleet. Binnenkort wordt er een
tweede ronde namen bekend gemaakt.

Appelsap Fresh Music Festival
Zaterdag 8 augustus
Flevopark, Amsterdam
12.00 - 23.00h
Tickets € 32,50
Tickets aan de deur € 37,50

Tickets zijn verkrijgbaar via appelsap.net

Kortingskaarten festival
Vanaf 1 mei zullen ook weer kaarten voor de halve prijs in de verkoop komen
voor bewoners uit Amsterdam Oost. Alle early bird tickets zijn inmiddels
uitverkocht.

Kingsweekender
Tijdens Koningsnacht organiseert Appelsap i.s.m. Q-Factory, Topbillinnn en
Rebel Yard Kingsnight met niemand minder Major Lazer Soundsystem, The
Partysquad, Yung Felix, Lion Kojo, Cookachoo, Bokoesam, Mairo Nawaz &
Orthogon Wolf Family invites Torus.

Op Koningsdag organiseert Appelsap inmiddels traditiegetrouw met Patta,
Colors en Mo Manager El Haloef Litsini. Ditmaal op een nieuwe locatie
namelijk de Tolhuistuin in Amsterdam.

https://www.facebook.com/events/932402810114698/
https://www.facebook.com/events/890031161043663/
http://appelsap.net/


De eerste namen van Appelsap 2015 nog een keer op een rij:
Mobb Deep (20 years the infamous - US)
Skepta (UK)
Adje
Sángo (US)
Jarreau Vandal
New Wave
Mumdance & Novelist (UK)
Rotjoch United
Cinnaman
Awanto 3
Vic Crezée
SP
SMIB
Abstract
Dusty
deadHYPE radio 
MC Lentini
MC Lyrical Tie

Main stage
Soulection Stage
Noisey Stage

Appelsap Fresh Music Festival
Zaterdag 8 augustus
Flevopark, Amsterdam
12.00 - 23.00h
Tickets 32,50
Tickets aan de deur 37,50

Campagne credits:
Creative director: Rogier Smalhout
Graphic design: Rogier Smalhout
Graphic support: Gabriel Ercicia
Photographer: Karen Rosetzsky
Photography assistants: Lukas Kwiatek & Matthew Miziolek
Post-production/retouche: Patrick de Bas @ DOG Postproduction
Styling: Bonne Reijn
Make-up: Chris Völkers
Make-up assistants: Dahne Weijers & Daisy den Herder
Produced by: 100% Halal
Producer: Gijs Determeijer, Roel Oude Nijhuis & Gijs Kerbosch
Production Manager: Roelien Hendriks
Agency: Appelsap Studio X Hong Kong Amsterdam

Special thanks to the whole Appelsap fam. Crew Deep! Family strong!

Appelsap prints by Jules David.
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