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13.00 uur – 14.00 uur 
BIGBAND DRACHTEN 
Bigband Drachten bestaat dit jaar alweer 35 jaar en is nog steeds ‘alive and kicking’ en 
dat is zeker de verdienste van bandleider Jelle Visser, die ook alweer 10 jaar de spirit 
erin houdt met veel zelfgemaakte, leuke arrangementen. Bigband Drachten speelt 
diverse composities van Jazz 
tot hedendaagse populaire 
pop- dans- en sfeermuziek! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 uur – 15.30 uur 
LAMMERT KAMPHUIS 
Van het leven krijg je er maar één. Dus alle reden om er het best mogelijke leven van te 
maken. Filosoof Lammert Kamphuis is een veelgevraagd spreker op festivals als 
Lowlands en Oerol. Met zijn boek ‘filosofie voor 
een weergaloos leven’ inspireert hij je om op een 
nieuwe manier naar je leven te kijken, te denken 
en te handelen. Tijdens deze interactieve talk zal 
hij een verrassende visie op vrijheid 
introduceren. Meedoen mag! 
 
  



 

16.15 uur – 17.15 uur 
FERAL TIDES 
Een show van Feral Tides staat, onder leiding van hun stronteigenwijze en even 
excentrieke frontman, in het teken van ongeremde energie, uitgesponnen jams en spacy 
intermezzo’s. De opzwepende track ‘Spacedrifter’, de eerste single van hun debuut-EP, 
werd al opgepikt door Never Mind 
The Hype en stond op nummer 1 van 
de landelijke IndieXL chart. 
De band speelde onder andere al op 
Into The Great Wide Open en in  
de finale van de Kleine Prijs van 
Friesland. 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 uur – 19.00 uur 
BROKEN BRASS ENSEMBLE 
Met meerdere uitverkochte clubtours in Engeland én uitverkochte shows in Nederland 
tijdens de vorige tour is het glashelder: Broken Brass blaast iedereen omver.  
Broken Brass is brass music 2.0. Ze mixen de aanstekelijke brass sound met de flow van 
hiphop, de drive van funk, de muzikaliteit van jazz en energie van soul. Een 
onweerstaanbare mix met een eclectische sound, waarmee ze de afgelopen jaren hard 
furore maakten in binnen- en buitenland. Broken Brass Ensemble zette iedere zaal en 
festival in binnen-en buitenland op zijn kop. Onderhand gingen meer dan 500 podia en 
festivals overstag voor de 
overrompelende sound van 
Broken Brass. Brass riot 
party attack! 
 
 
 
 


