
Eerste namen bekend van Festival The Brave 2016 in
Amsterdam
3e editie van intiem, internationaal openluchtfestival voor singer-songwriters,
indie en folk
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SAMENVATTING

Zaterdag 13 augustus vindt de 3e editie plaats van Festival The Brave in het groengebied ‘de Tuinen

van West’ in Amsterdam. The Brave is het enige openluchtfestival in Nederland dat zich volledig richt

op singer-songwriters, indie en folk. Pure, ambachtelijke muziek met echte instrumenten, een DJ zul

je er niet tegenkomen. De eerste namen voor de wederom zeer internationale 3e editie zijn nu

bekend: Leo Stannard (uk), Craig Gallagher (ie), Son Mieux (nl), Lili Grace (be), Joseph & Maia (nz)

en Benjamin Winter (usa). De kaartverkoop is vanochtend gestart via

http://www.festivalthebrave.nl/tickets.

Na twee zeer succesvolle edities heeft organisator Kaboem Productions voor deze derde editie
gekozen voor een nog intiemere opzet, met twee podia en iets lagere capaciteit. “Dit jaar richten we
de aandacht nog meer op het fantastische ambacht singer-songwriter met 'sit-down-and-shut-up-
concerten' waar de kwaliteit van af gaat spatten!” aldus producenten Maran Rauws en Luc Upson. De
meest sfeervolle podia van de vorige edities, het Amfitheather en de huiskamerachtige Speakeasy,
zullen daarom dit jaar de hoofdpodia zijn. Het festival heeft echter nog steeds een internationaal
karakter, met tot nu toe acts uit 6 verschillende landen. Daarnaast is er ook weer veel ruimte voor
nieuw lokaal talent bij het kampvuur onder de sterren en zal ook de winnaar van de Amsterdamse
talentenjacht Mooie Noten weer een plekje krijgen in de line-up.

De laatste jaren is gebleken dat er een enorme behoefte is aan kleinschalige festivals in Nederland
en zijn er vele vergelijkbare initiatieven gestart. Het gebrek aan massaliteit is verfrissend en geeft nog
meer mogelijkheid om echt van de muziek te genieten. The Brave wordt daarom in 2016 nog wat
kleiner en biedt dit jaar ruimte aan slechts 1500 bezoekers. De versterkte muziek op de twee podia
duurt tot 23.00 uur. Na afloop kan er tot in de kleine uurtjes akoestisch gejamd worden bij de
verschillende kampvuren op het festivalterrein.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.festivalthebrave.nl.

Zaterdag 13 augustus

http://www.festivalthebrave.nl/


FESTIVAL THE BRAVE 
De Tuinen van West | Joris van den Berghweg 107 in Amsterdam

Line-up: Leo Stannard (uk), Craig Gallagher (ie), Son Mieux (nl), Lili Grace (be), Joseph & Maia (nz)
en Benjamin Winter (usa). Binnenkort worden meer namen bekend gemaakt!

Aanvang: 13:00 uur
Tickets: €15
www.festivalthebrave.nl

NOOT VOOR REDACTIE:
De persaccreditatie is ook gestart. Mocht u op 13 augustus erbij willen zijn, kunt u een mail sturen
naar pr@festivalthebrave.nl. Vermeld in deze mail naast uw medium, ook svp het bereik van uw
medium. Wij zullen de verzoeken beoordelen en u zo snel mogelijk berichten of u geaccrediteerd
bent.

Voor meer informatie of het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met persvoorlichter
Jeroen Kok, (t) 0652047539 (e) pr@festivalthebrave.nl

Festival website
http://www.festivalthebrave.nl

Festival Facebook
http://www.facebook.com/festivalthebrave

Festival Instagram
https://instagram.com/festivalthebrave

Festival Twitter
http://www.twitter.com/bravefestival
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Jeroen Kok
Public Relations 

Tel. 06-52047539 

E-mail. jeroen78@gmail.com

Maran Rauws
Producent 

Tel. 06-53789089 

Tel. 020-4107416 

E-mail. maran@kaboem.nu

Luc Upson
Producent 

Tel. 06-16616951 

Tel. 020-4107416 

E-mail. luc@kaboem.nu
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OVER FESTIVAL THE BRAVE

The Brave is het eerste openlucht festival van Nederland dat zich volledig richt op singer/songwriter, indie en folk
muziek. Het eendaagse buitenfestival haakt in op de revival van de Singer-Songwriter en zet de traditie van
troubadours voort. Up & coming artiesten die op zaterdag 15 augustus optreden in het pas ontdekte landgoed
met amfitheater tussen Haarlem en Amsterdam worden in maart bekend gemaakt.

Festival The Bravenewsroom

http://festivalthebrave.pr.co/
http://festivalthebrave.pr.co/

