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Appelsap 2019 gaat Thunder
Gisteren vond de achttiende editie van Appelsap Festival plaats in het Flevopark

in Amsterdam. Op het festival traden grote en vooruitstrevende (inter)nationale

artiesten op als Lil Kleine & Friends, Maleek Berry (UK), Octavian zijn Essie Gang

(UK), Idaly, RIMON, Tommy Wright III (US) en Funkineven (UK) en werd het

festival op legendarische wijze afgesloten met een eenmalige show van The

Opposites.

Ondanks de aangekondigde zware wind was het het vooral de zon die zich liet gelden in het

Flevopark. In de groene omgeving verwelkomde Appelsap ook dit jaar weer een mooi palet aan

bezoekers, van jong tot oud en uit alle windstreken. Zij konden naast drie podia met muziek -

variërend van Hiphop en R&B tot House en Afro - genieten van een uitgebreide

randprogrammering, kinderactiviteiten en een diverse samenstelling aan eten en drinken.

Het hoofdpodium van Appelsap werd afgetrapt door de grote doorbraak van dit jaar: Snelle.

Vervolgens waren het onder andere Ares, Poke, IDALY, Tiffany Calver (UK) en Maleek Berry

(UK) die de dag voor hun rekening namen. Amsterdams eigen Lil Kleine luidde samen met

friends Yxng Bane, IDALY, Chivv en Hef de avond in, die de absolute headliner The Opposites -

met hun eenmalige show - op legendarische wijze afsloot.

Aan de andere kant van het terrein trok ook het PATTA Soundsystem podium veel mensen met

o.a. optredens van Engelse toptalenten als BenjiFlow en Flohio, de Nederlandse rijzende ster

RIMON en levende legende Tommy Wright III uit de Verenigde Staten. DJ-sets waren er onder

meer van Braziliaanse baile funk pionier DJ Sandrinho, de Engelse Funkineven en Amsterdams

eigen Mairo Nawaz en Vic Crezée.

⏲

http://appelsapfreshmusicfestival.pr.co/


Massaal werd er gedanst bij het nieuwe AFROLOSJES podium waar de zon werd aangemoedigd

door de warme klanken die een breed scala aan DJ's voor hun rekening namen. Daarnaast werd

er in de R&B Karaoke-bar volop gezongen en konden de bezoekers live de opnames van de

podcast-serie CONVO bijwonen.

Appelsap 2019

10 Augustus - Flevopark, Amsterdam

Appelsap is de jaarlijkse summer jam van Amsterdam waar hedendaagse hiphop en

elektronische muziek wordt gevierd. Appelsap staat bekend om het samenbrengen van een

kleurrijk palet aan bezoekers en presenteert al negentien jaar de juwelen uit de binnen- en

buitenlandse scene van nu en morgen.
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Noot voor de redactie: Graag de fotograaf benoemen bij het plaatsten van de foto's.
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OVER APPELSAP

Appelsap 2019
Saturday August 10 — Flevopark Amsterdam

Appelsap brings world-class Hiphop, R&B, grime, electronic music and Dutch talent to Amsterdam.

Since starting out as a free summer jam back in 2000, Appelsap has grown into the groundbreaking festival it is
today. Its line-up ranges from local talent to the elite of world-class Hiphop, Grime, R&B and progressive
electronic music. Despite the festival’s continuing growth, the convivial atmosphere is still as tangible as it was
during the early days. Besides fresh music, there is a wide range of international cuisine and activities for kids
(who can get in for free under 12).

Appelsap is famous for introducing fresh acts to a Dutch Crowd. In previous years Appelsap premiered acts like
Kendrick Lamar, Travi$ Scott, Migos, Young Thug, Skepta, Stormzy, J Hus, Dave, Disclosure, 070Shake,
slowthai, Lunice, Flatbush Zombies, French Montana, Danny Brown, ScHoolboy Q, Theophilus London and
music platforms like Boiler Room and Soulection in the Netherlands. Other names that billed earlier Appelsap line
ups are Lil Wayne, Hudson Mohawke, Waka Flocka Flame, Clipse, Action Bronson, Pharoahe Monch, Fat Joe,
Rustie, DJ EZ, J. Dilla, Rich Medina, Krept & Konan and 67. We count some of the world's best DJ’s as our good
friends: Tiffany Calver, Cinnaman, Amy Becker, Benji-B, Oneman, Patta Soundsystem, Abstract, Vic Crezée and
Mairo Nawaz are all well known guests who often return to the festival.
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