
Festivalseizoen geopendin Kroatië
Van Dance tot Rock, van Bass tot Pop, Kroatië swingt in 2015

Kroatië staat bij velen van ons bekend als de bestemming bijuitstek als je houdt van een
azuurblauwe zee, steden met een rijke historie eneen veelzijdige keuken. Het land behoort
daarnaast ook tot een van ’s wereldstopbestemmingen als je van festivals houdt. Met name
langs de Adriatische kustvinden een aantal bijzondere festivals plaats met een zomers tintje.
Wil je eenkeer naar een festival buiten de landsgrenzen? Denk dan aan Kroatië! We hebben
hieronder de belangrijkste festivals van dit seizoen opeen rijtje gezet:

Inmusic Festival, Zagreb, 22-24 juni
Inmusic ishet grootste open air festival van het land. Het vindt plaats nabij Zagreb op eeneiland
in het meer van Jarun. Dit jaar trekt een aantal vermaardeinternationale alternatieve bands
naar Zagreb, zoals de Black Rebel MotorcycleClub, Eagles of Death Metal, Paolo Nutini,
Placebo en We Are Shining. Hetevenement voorziet tevens in ruim opgezette
kampeerplaatsen. Via een specialeloopbrug lopen bezoekers naar het eiland. Meer info op de
website van Inmusic

https://www.inmusicfestival.com/
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/168718


Hideout Festival, Novalja, 28 juni- 2 juli
Het Hideout Festivalstaat in het teken van elektronische muziek. Dance liefhebbers zullen zich
hierhelemaal thuis voelen door de muziek, ambiance en de prachtige ligging van hetterrein
tussen de bergen, bomen en de Adriatische zee. Een zeer idyllischesetting dus. De line-up van

deze 5e editie bestaat onder anderen uitDuke Dumont, Eats Everything, Gordon City, Jamie
Jones, Loco Dice en MaceoPlex. Grote namen dus. Meer informatie kan men vinden via de
website van Hideout

The Garden Festival, Tisno, 1-8 juli
Een andergroot Dance festival is The Garden in Tisno. Het vindt op verschillendeplaatsen
plaats, van het hoofdpodium aan het strand tot de diverse botenvlakbij het strand en van een
olijfboomgaard tot Barbarella’s Discotheque. Overalrond het dorp Tisno is het feest. Dit jaar
maken de volgende opkomende DJ’s enlive sets hun opwachting: Nightmare On Wax, DJ
Harvey, Joy Orbison, JohnTalabot, Jackmaster en Seth Troxler. Ga naar de website van The
Garden Festivalvoor meer informatie.

Ultra Festival, Split, 10-12 juli
Wil je de grote namen uit de danswereld live zien optreden? Dan is Ultra wat voor jou. Dit jaar
staan onder anderen Carl Cox, AfroJack, David Guetta, Tiësto, Hardwell en de Chemical
Brothers op het programma. Het festival is het grootste elektronische muziekfestival in Kroatië
met meer dan 150.000 bezoekers in 2014. Het evenement wordt gehouden in het Poljud
stadion in Split. Rond het Ultra festival worden die hele week festiviteiten georganiseerd.Ga
naar de website van het Ultra Festival voor meer informatie.

Fresh Island Festival, Pag Island, 15-17 juli
Liefhebbers van hiphop kunnen terecht op het eiland Pag voor een van de grootste hiphop,
R&B en Urban Music festivals van Europa: Fresh Island Festival. Internationale top acts zoals
Action Bronson, Pusha T, Evidence (Dilated Peoples), Just Blaze en Tim Westwood zijn de
headliners van dit festival. Fresh Island staat bekend om zijn mooie setting aan de kust. Alle
omliggende stranden, boten, zwembaden en clubs staan in het teken van Fresh Island en de
swingende beats van hiphop. Meer info via de Fresh Island website.

Croatia Rocks, Zrce, 19-24 juli

http://2014.fresh-island.org/home
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/168717
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/168715
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/168714
http://www.ultraeurope.com/
http://www.thegardenfestival.eu/
http://www.hideoutfestival.com/


Op het eiland Pag vindt ook het Croatia Rocks festival plaats, een ode aan de elektronische
muziek. Met verschillende podia, waaronder Ibiza Rocks stafe en W.A.R! Stage, een aantal
pool parties en zelfs partyboten, maakt Croatia Rocks een must visit als je van dansen houdt
en in deze periode naar Kroatië op vakantie gaat. Enkele opvallende gasten dit jaar zijn:
Clean Bandit, Fatboy slim, Years and Years en Rudimental DJ Set. Tickets kopen of meer
lezen? Ga naar de website van Croatia Rocks.

Dimensions Festival, Pula, 26-30 augustus

In het 19 e eeuwse fort in Pula, op het schiereiland Istrië, vindt in een doolhof van ruimtes en
gangen Dimensions Festival  plaats. Dit festival mengt zich in de niche lag van de genres
house, techno, jazz, funk, soul en drum & bass. Dansen op het strand, bootparty’s en feesten
in een Romeins amfitheater met namen als George Clinton, Lil Louis, Moodymann en John
Talabot.

Outlook, Pula, 2-6 september
Weiger je je neer te leggen bij het einde van de zomer en ben je een dansliefhebber die het
meer zoekt in de bass en soundsystems? Voor die mensen wordt het Outlook Festival
georganiseerd. Met een indrukwekkende line-up artiesten zoals Goldie, Artful Dodger, Pete
Rock, Beenie Man en Shy FX is het een combinatie van moderne en klassieke beats. Hiermee
is Outlook het grootste bass festival van Europa. Het wordt gehouden aan het fraaie strand
naast Pula - dit alles maakt Outlook een perfecte afsluiting van een swingende zomer! Via de
website van Outlook kun je meer informatie vinden.
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