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Festival The Brave 2019. Waarom doen ze het
nog?
6e editie van intiem, internationaal openluchtfestival voor singer-
songwriters, indie en folk. Waarom de jongens ervoor kiezen om
het steeds te doen.

Amsterdam

Klein maar mighty fine

⏲



Zaterdag 24 augustus 2019 vindt de 6e editie van Festival The Brave plaats in de Fruittuin van

West. De laatste jaren verkoopt het festival uit en toch geeft de organisatie aan dat het moeilijk

is om het muzikale evenement overeind te houden. Waarom doen ze het dan? "Puur omdat het

zo'n bijzondere gebeurtenis is, de mix van muziek in de boomgaard, kippen en een kampvuur.

Het is een soort schoolkamp voor volwassenen en het publiek heeft er zo'n zin in, ik zou mij

schuldig voelen als wij zouden stoppen," zegt Luc Upson, mede-oprichter van Festival The

Brave. Het festival vindt plaats in de Fruittuin van West, een biologische fruit boomgaard met

eigen restaurant, binnentuin, 1000 loslopende kippen en enkele hectaren fruitbomen. 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 kom je er niet tegen.

De eerste namen voor de 6e editie zijn nu bekend: Roo Panes (UK), Old Sea Brigade

(USA) Soham De (UK), Ash Radford (UK), Wynnm, Louisa Wenderoth + Campfire

Sessions.

Na de laatste uitverkochte edities kijkt organisator Kaboem Productions uit naar deze 6e editie.

"'Intiem' kun je ook vertalen als 'niet rendabel'. Daarom verdwijnen kleine knusse festivals om

de haverklap en dat maakt ons extra trots op weer een editie van Festival The Brave aan te

kunnen kondigen. Klein maar fuckin' fijn!" aldus Luc Upson. Het festival heeft een

internationaal karakter met acts uit verschillende landen. Daarnaast is er ook weer alle ruimte

voor nieuw talent bij de Campfire Sessions en zal wederom de winnaar van de Grote Prijs van

Nederland en Mooie Noten een plek 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 initiatieven gestart. Het ontbreken aan massaliteit is verfrissend en

geeft nog meer de mogelijkheid om echt van de muziek te genieten. Ondanks de laatste twee

uitverkochte edities biedt The Brave dit jaar wederom ruimte aan maximaal 1000 bezoekers, zo

blijft het festival intiem en kleinschalig zoals het van oorsprong bedoeld is.

De versterkte muziek op drie podia duurt tot 23.00 uur. Na afloop wordt er tot in de kleine

uurtjes akoestisch gejammed bij de verschillende kampvuren op het festivalterrein.

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

FESTIVAL THE BRAVE

Zaterdag 24 augustus

Fruittuin van West || Tom Schreursweg 48, 1067 MC Amsterdam

http://www.festivalthebrave.nl/


Eerste namen: Roo Panes (UK), Old Sea Brigade (USA) Soham De (UK), Ash Radford (UK),

Wynnm, Louisa Wenderoth

Terrein open: 12:00

Tickets nu verkrijgbaar: €15,- super early bird

www.festivalthebrave.nl

NOOT VOOR REDACTIE:

De persaccreditatie is ook gestart. Mocht u er op 24 augustus bij willen zijn dan kunt u een mail

sturen naar hoi@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. Neem contact op over de mogelijkheid om een winactie voor 2 x 2

tickets aan te bieden op uw medium.

Voor meer informatie of het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met

persvoorlichter Maran Rauws, (t) 06 53789089 (e) maran@kaboem.nu

Links

Festival website

Festival Facebook

Festival Instagram

Festival Twitter

Festival Spotify

https://open.spotify.com/user/festivalthebrave/playlist/76dvmh1KnooaBHZSTUTxcH
http://www.twitter.com/bravefestival
https://instagram.com/festivalthebrave
http://www.facebook.com/festivalthebrave
http://www.festivalthebrave.nl/
http://www.festivalthebrave.nl/
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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 doen een optreden op zaterdag 25 augustus in de Fruittuin van West
tussen Haarlem en Amsterdam.

Videos

https://festivalthebrave.pr.co/
https://festivalthebrave.pr.co/images/306450
https://festivalthebrave.pr.co/images/306452
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_festivalthebrave
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