
Line-up compleet van Festival The Brave 2016
Lewis Watson, Hudson Taylor, JP Cooper, Carnival Youth en A Treehouse Wait
toegevoegd aan internationale line-up van 3e editie buitenfestival.
30 JUNI 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

De line-up van de 3e editie van singer-songwriterfestival The Brave op 13 augustus in het

groengebied ‘de Tuinen van West’ in Amsterdam is compleet. De Engelsen Lewis Watson en JP

Cooper, de Ieren Hudson Taylor, het Letlandse Carnival Youth (winnaar European Border Breakers

Award 2016), het Zweedse A Treehouse Wait en de Nederlander Antonie Fountain zijn toegevoegd

aan het programma. Tickets á €15 zijn verkrijgbaar via www.festivalthebrave.nl.

Eerder waren al de Engelse Leo Stannard, de Ier Craig Gallagher, ons eigen Son Mieux, de
Belgische zusjes Lili Grace, het Nieuw-Zeelandse duo Joseph & Maia en de Amerikaan Benjamin
Winter bekend gemaakt. Daarmee presenteert het enige buitenfestival in Nederland dat zich volledig
richt op singer-songwriters, indie en folk dit jaar maar liefst 10 internationale acts uit 8 verschillende
landen. Naast deze namen zal ook de winnaar van de Amsterdamse popsongcompetitie Mooie
Noten weer een plekje krijgen in de line-up en is er ook weer veel ruimte voor nieuw lokaal talent bij
de traditionele kampvuursessies onder de sterren rond middernacht.

Na twee zeer succesvolle edities heeft organisator Kaboem Productions voor deze derde editie
gekozen voor een intiemere opzet, met twee podia (het Amfitheater en de huiskamerachtige
Speakeasy) en een iets lagere capaciteit. Met The Brave proberen producenten Maran Rauws en
Luc Upson het publiek nieuwe, kwalitatief hoogstaande singer-songwriters, indie en folk te laten
ontdekken en de heren zijn dit jaar dan ook weer zeer trots op het mooie, internationale programma. 

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op http://www.festivalthebrave.nl

Zaterdag 13 augustus 2016
FESTIVAL THE BRAVE 

De Tuinen van West, Nico Broekhuysenweg 7 in Amsterdam

Line-up: Lewis Watson (uk), Hudson Taylor (ie), Leo Stannard (uk), JP Cooper (uk), Craig Gallagher
(ie), Son Mieux (nl), Joseph & Maia (nz), Carnival Youth (lt), A Treehouse Wait (se), Lili Grace (be),
Benjamin Winter (usa), Antonie Fountain (nl), de winnaar van Mooie Noten, plus midnight

http://www.grap.net/competities/mooie-noten
http://antoniefountain.tumblr.com/
http://benjaminwinter.com/
http://www.liligraceband.com/
http://www.atreehousewait.com/
http://carnivalyouth.lv/
http://www.josephandmaia.com/
http://www.sonmieux.com/
http://www.facebook.com/CraigGallagherMusic/
http://www.jpcoopermusic.com/
http://www.leostannard.com/
http://www.hudsontaylormusic.com/
http://lewiswatsonmusic.com/
http://www.festivalthebrave.nl/
http://www.festivalthebrave.nl/


kampvuursessies.

Aanvang: 13:00 uur
Tickets: €15

http://www.festivalthebrave.nl

NOOT VOOR REDACTIE:

De persaccreditatie is 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 The Brave
http://www.festivalthebrave.nl

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"“Het festival is super sympathiek in de kleine opzet waardoor het erg toegankelijk voelt.”"
— Leo Blokhuis

AFBEELDINGEN
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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

CONTACTPERSONEN
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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/

