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ING presenteert Nederlandse DJ-helden op The
Flying Dutch
The only way is up: team TFD versterkt met prominente DJ’s van
eigen bodem

Na de eerste uitverkochte editie is het zaterdag 4 juni zover: de tweede editie
van The Flying Dutch. Net zoals vorig jaar draaien de beste DJ’s van
Nederlandse bodem op het grootste open air dance festival van Nederland
en is ING trotse presenting partner van het festival. Het team wordt versterkt
met twee van de beste DJ’s van de wereld: dit jaar vliegen ook Martin Garrix
en Tiësto per helikopter van locatie naar locatie. Aanstaande vrijdag, 5
februari, om 12.00 uur start de kaartverkoop. ING-klanten kunnen vanaf
dinsdag 2 februari 10.00 uur tot en met donderdag 4 februari 20.00 uur als
eerste tickets met €5 korting bemachtigen.

Unieke show voor meer dan 100.000 liefhebbers

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


Een nieuwkomer op het The Flying Dutch-podium is Firebeatz. Afrojack, Armin van Buuren,

Hardwell, Nicky Romero, Oliver Heldens, Showtek en W&W komen ook, na de succesvolle

eerste editie, deze tweede editie draaien op het festival. The Flying Dutch vindt opnieuw plaats

in het Olympisch Stadion in Amsterdam en op Ahoy Buiten in Rotterdam. Met de nieuwe

locatie het E3 Strand in Eersel bij Eindhoven zijn de muzikale helden op 4 juni voor nog meer

bezoekers te aanschouwen. De tien Nederlandse DJ’s vliegen de hele wereld over voor shows,

maar speciaal voor The Flying Dutch komen ze allemaal op één dag terug naar hun vaderland

om op de verschillende locaties tegelijkertijd een unieke show weg te geven voor meer dan

100.000 liefhebbers.

Van een ongekend succes naar een nog mooier feest

De eerste editie van het dance festival was een ongekend succes. Dit jaar streven de

initiatiefnemers John Ewbank, Allan Hardenberg (ALDA Events) en presenting partner ING

het succes te evenaren en zelfs te overstijgen. Tjitske Benedictus, manager Sponsoring & Events

ING: “We zijn trots op onze Nederlandse DJ’s. De eerste editie heeft laten zien welke energie er

ontstaat als deze muzikale helden losgaan. Ze zijn echt een inspiratie voor het Nederlands

publiek. We zijn blij dat we verder mee kunnen bouwen aan het succes van The Flying Dutch en

dat we door onze betrokkenheid het festival toegankelijk maken voor een breed publiek.” John

Ewbank: "We waren overweldigd door de geweldige reacties van zowel de DJs als het publiek op

de eerste editie van The Flying Dutch. Met alles wat we vorig jaar geleerd hebben, gaan we er dit

jaar een nog mooier feestje van maken." Allan Hardenberg; “Nederland heeft een rijke cultuur

als het om DANCE gaat. Wij zijn trots dat wij ons steentje hieraan bijdragen en verbinden op

deze speciale dag fans, muziekliefhebbers en de beste DJ’s van Nederland met elkaar met maar

één gedachte: music is what feelings sound like."

ING-klanten krijgen primeur

De reguliere kaartverkoop start aanstaande vrijdag, 5 februari, om 12.00 uur. ING biedt haar

klanten de primeur aan. ING-klanten kunnen vanaf dinsdag 2 februari 10.00 uur tot en met

donderdag 4 februari 20.00 uur de allereerste tickets met korting bemachtigen (op=op).

Daarnaast kan iedereen zich vanaf vandaag registreren via www.theflyingdutch.com voor de

pre-sale die vrijdag 5 februari om 10.00 uur start.

Meer informatie is te vinden op www.theflyingdutch.com

NG presents The Flying Dutch

https://youtu.be/2lQZuHDktQY
http://www.theflyingdutch.com/


Met (in alfabetische volgorde): Afrojack, Armin van Buuren, Firebeatz, Hardwell, Martin

Garrix, Nicky Romero, Oliver Heldens, Showtek, Tiësto en W&W

Datum: Zaterdag 4 juni 2016  

Locaties: Ahoy Buiten – Rotterdam, Olympisch Stadium – Amsterdam, E3 Strand Eersel – bij

Eindhoven  

Tijd: Deuren: 11: 30. Aanvang: 12: 00 uur. Einde: 23.00 uur. 

Entree: EUR 54,95 (excl. servicekosten)

• Inschrijven voor de pre sale kan vanaf nu via www.theflyingdutch.com

• Pre sale begint vrijdag 5 februari om 10:00 uur.

• Kaartverkoop begint op vrijdag 5 februari om 12:00 uur via www.theflyingdutch.com

Citaten

We zijn trots op onze Nederlandse DJ’s. De eerste editie heeft laten zien welke
energie er ontstaat als deze muzikale helden losgaan. Ze zijn echt een
inspiratie voor het Nederlands publiek. We zijn blij dat we verder mee kunnen
bouwen aan het succes van The Flying Dutch en dat we door onze
betrokkenheid het festival toegankelijk maken voor een breed publiek.
— Tjitske Benedictus - Manager Sponsoring & Events ING

We waren overweldigd door de geweldige reacties van zowel de DJs als het
publiek op de eerste editie van The Flying Dutch. Met alles wat we vorig jaar
geleerd hebben, gaan we er dit jaar een nog mooier feestje van maken.
— John Ewbank - Initiatiefnemer The Flying Dutch

Nederland heeft een rijke cultuur als het om DANCE gaat. Wij zijn trots dat wij
ons steentje hieraan bijdragen en verbinden op deze speciale dag fans,
muziekliefhebbers en de beste DJ’s van Nederland met elkaar met maar één
gedachte: music is what feelings sound like.
— Allan Hardenberg - ALDA Events

http://www.theflyingdutch.com/
http://www.theflyingdutch.com/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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