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Zandstock Festival - 8 en 9 augustus 2015

Rob Smit bewaakt muziekbalans door
onderscheidend te zijn
Het agendapunt ‘programmering’ zorgt bij bestuursvergaderingen soms voor
verhitte discussies. Zandstock Festival heeft een naam hoog te houden als het
gaat om de kwaliteit van de bands en dat weet het bestuur maar al te goed.
De man die hier verantwoordelijk voor is, is Rob Smit (31). Ook dit jaar is er
weer een dijk van een line-up vastgelegd met headliners als K’s Choice, Kenny
B, Douwe Bob en Typhoon. ,,We hebben voor het eerst een hip-hop artiest als
hoofdact op de main stage”, vertelt hij. Het geeft gelijk aan dat het festival
ieder jaar vernieuwend en onderscheidend probeert te zijn.
,,Typhoon stond voor dit jaar hoog op mijn
lijst”, vervolgt Smit, die onlangs voor de
tweede keer vader werd. ,,Het is dan ook
veel besproken geweest tijdens vergaderingen. Uiteindelijk heeft een bezoek aan
Eurosonic Noorderslag in Groningen de
doorslag gegeven. Typhoon speelt iedere
zaal plat en zorgt voor een groot feest. In
Groningen ging de hele zaal, van voor tot
achter, los. Inclusief het bestuur.”

Primeur: hip-hop
artiest als hoofdact
Het geeft aan dat de programmering niet
over één nacht ijs gaat. Smit is acht jaar
bestuurslid en na zijn pr-werkzaamheden
is hij sinds drie jaar verantwoordelijk voor
het vastleggen van de artiesten. Voor een
band wordt geboekt heeft Smit deze live
aan het werk gezien. Jaarlijks bezoekt hij
rond de dertig optredens. Dat scherpe oog

voor kwaliteit straalt af op het festival. Smit
heeft Zandstock Festival zien groeien in al
zijn facetten. ,,Wat we merken is dat grote
bands ook zelf graag naar ’t Zand komen.
Dat is prettig werken.” Trots is Smit op
het vastleggen van K’s Choice, naar eigen
zeggen een buitenkans. De zangeres van
de band woont in de Verenigde Staten en
dus worden er maar beperkt optredens in
Europa gegeven in de zomer. ,,Nadat ik te
horen kreeg dat de mogelijkheid bestond
om de band vast te leggen heb ik gelijk actie ondernomen. In oktober 2014 kwam
het al rond. Dat gaf een goed gevoel en
haalt ook gelijk wat druk weg.”
De diversiteit die Zandstock Festival met
zijn drie podia heeft, vindt Smit enorm belangrijk. Voor de dance stage werkt hij in
goede harmonie samen met Jaap Ligthart.
In de second stage/De Huiskamer probeert
hij bezoekers te verrassen met nieuwe, wat
meer onbekende bands. ,,Een deel van het
publiek komt voor de sfeer, maar een ander gedeelte puur voor de muziek. Naast de
grote namen verrassen we hen met nieuwe

Univé

FOTO ANDRÉ SONDERMAN

artiesten. Mijn geluksmomentjes heb ik
met optredens van onbekende bands die
bezoekers helemaal te gek vinden. Vorig
jaar hadden we dat met Town of Saints. Zij
speelde eerst op de main stage en bouwde
vervolgens een groot feest in De Huiskamer. De bandleden stonden te midden
van de aanwezigen. Een unieke belevenis.”

Nathan Green

De Alkmaarder vormt met Ruud Deijkers
en Jantien Bijvoet ook de jury van The
Road to Zandstock Festival. Het vernieuwde concept werd in mei dit jaar voor de

tweede keer gehouden. Smit: ,,Het was
weergaloos. Ten opzichte van het eerste
jaar hadden we nu de puntjes op de i gezet.
De deelnemers namen het in battles tegen
elkaar op. De artiesten die tegen elkaar
streden bleven op het podium staan en
hadden ieder een eigen presentator. We
hebben als organisatie gegokt door te investeren, maar dat is het dubbel en dwars
waard geweest. Er kwamen 250 bezoekers
op af in De Jonge Prins. Bovendien: Met
singer-songwriter Nathan Green heeft
The Road to Zandstock Festival een sterke
winnaar opgeleverd.”

dankzij Zandstock dichter
bij de doelgroep

Op de foto vlnr Peter Kaptein,
Ronald Zeinstra en Marcel Fictoor
FOTO AP FOTOGRAFIE

De werknemers van Univé Hollands Noorden zijn de oren en ogen van het
regiokantoor. Na een verzoek van Zandstock Festival en een positieve reactie
van collega Peter Kaptein uit ’t Zand wisten Ronald Zeinstra en Marcel Fictoor
genoeg: Univé Hollands Noorden wordt dit jaar hoofdsponsor van Zandstock
Festival en daar zijn beide partijen erg blij mee. ,,Zandstock Festival wil zich
profileren en dat is goed om te zien”, vertelt Fictoor, Hoofd Kantoren West bij
Univé Hollands Noorden.
De verzekeraar zonder winstoogmerk is
maatschappelijk betrokken en denkt daarbij lokaal. Eerder was het bedrijf sponsor
van het Indian Summer Festival. ,,Wij zijn
een verzekeraar die dichtbij de mensen
wil staan en daardoor dit soort lokale
initiatieven een warm hart toedraagt”, zegt
Fictoor.

Alom vertegenwoordigd

Univé Hollands Noorden laat zijn gezicht
in de regio zien. Met kantoren in Schagen,
Wieringerwerf, Bovenkarspel en Spanbroek en het regiokantoor in Medemblik
is de verzekeringsmaatschappij goed vertegenwoordigd. Sponsorverzoeken worden getoetst op drie criteria: Sport/bewegen, veiligheid/preventie en doelgroep. Zo
sponsort Univé Hollands Noorden onder
meer het Petanquetoernooi in Schagen en
het Nederlands kampioenschap Kolven in
Sint Maartensbrug. Daarnaast stelde het
bedrijf voor- en achterlichten beschikbaar
bij een politiecontrole op fietsverlichting. ,,Een ander voorbeeld hoe wij in de
gemeenschap staan is het sponsoren van

Tour du Fris”, verklaart Fictoor. ,,Daarin
gingen 38 jonge fietsers een fietsuitdaging
aan door vijf landen. Doel van de tocht is
dat de jongeren uit West-Friesland inzien
dat ze meer kunnen en dat ze mede daardoor anders gaan denken over alcoholgebruik. Kortom: Heel positief allemaal. Op
die manier zijn wij maatschappelijk betrokken.”

Gemeenschap

Ronald Zeinstra heeft vorig jaar tijdens
het opbouwen van Zandstock Festival een
bezoek gebracht en was onder de indruk.
,,Het festival wordt breed gedragen door
de gemeenschap”, zegt de manager Commercie Zakelijke Markt. ,,Van oorsprong is
Zandstock Festival dorps georiënteerd. In
de kern wordt het georganiseerd voor en
door Zandtemers. De gemeenschap doet
het en wij willen dat graag in stand houden. De betrokkenheid van de vrijwilligers
bij het opbouwen was enorm. Zij nemen
soms wel een week vrij van hun werk om
het festival mede mogelijk te maken. Daar
dragen wij graag een steentje aan bij.”

Win kaarten voor Zandstock Festival
Als hoofdsponsor mag Univé Hollands Noorden veertig dagkaarten weggeven voor
Zandstock Festival! Wil jij ook kaarten winnen? Stuur dan een mail naar Univé
Hollands Noorden en maak kans op twee van de veertig beschikbare dagkaarten.
Je inzending kun je mailen naar: marketing.info@unive.nl met als onderwerp
“Zandstock” en vergeet je naam, adres en geboortedatum niet door te geven.
Geef ook aan of je zaterdag- of zondagkaarten wilt winnen. Uit de inzendingen
worden twintig winnaars getrokken. Deze winnaars maakt Univé Hollands
Noorden uiterlijk twee weken voor aanvang van Zandstock Festival bekend. Meedoen
kan tot 18 juli 2015. Deelname staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is.

Zandstock Festival - 8 en 9 augustus 2015

Stay tuned!
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SECOND STAGE / DE HUISKAMER

Zandstock Festival - 8 en 9 augustus 2015

De Huiskamer belevenis krijgt vervolg
Een unieke belevenis in De Huiskamer: een speciale zondagochtend voor
Zandstock Oud. Zij kunnen op dit ongebruikelijke tijdstip genieten van de band
Skotwal. En daar blijft het niet bij, want muziekliefhebbers worden de gehele zondag
in positieve zin verrast. Er staan stuk voor stuk onvergetelijke acts geprogrammeerd
in De Huiskamer. Hiermee komt er een vervolg op het succes van 2014. Compleet met
plakjes kaas en worst en met schilderijen aan de wand. Bezoekers kunnen chillend
op bankstellen genieten van bijzondere optredens.
FOTO ANDRÉ BOONTJES

FOTO ARMAND HOOGLAND

Voor de duidelijkheid: De Huiskamer is
de second stage, alleen dan geheel anders
ingericht. Zaterdags gaat het er op dit podium heel anders aan toe, dan is muziek
uit de jaren negentig te horen.
Na het succes van vorig jaar wordt de second stage op zondag omgetoverd tot een
huiskamer. De muzikanten zorgen voor
een intieme sfeer. Bands spelen in De
Huiskamer sets van drie kwartier. In 2014
was de unieke belevenis in De Huiskamer
op zijn toppunt te ervaren bij het optreden
van Town of Saints. De bandleden stonden
te midden van het publiek en leverden
een spetterend concert af. ,,Iedereen die
aanwezig was vond het te gek”, vertelt Rob
Smit.

Zandstock oud

De Huiskamer gaat op zondag al vroeg
open. Van 10.30 tot 11.30 uur treedt de
band Skotwal op. Voor de organisatie van
Zandstock Oud, wordt samengewerkt met
zorgcentrum de Zandstee, de Ouderensoos en de Zonnebloem ’t Zand-Oudesluis. Het festival is inmiddels regio-overstijgend maar behoudt hiermee wel haar
dorpse karakter. ,,We willen niet rolbe-

Zandstock Oud bruist
op de zondagochtend
vestigend zijn door bijvoorbeeld iemand
met een trekzak of keyboard uit te nodigen, maar met Skotwal verzorgen we een
ongekend optreden voor Zandstock Oud”,
besluit Rob Smit.

// zONdag // 20.45 uur

Groeiende familie staat op gelijke voet met publiek
Vrijheid, vriendschap en een onvoorwaardelijke liefde voor folkmuziek
bracht Friends of the Family bij elkaar.
De elfmansformatie probeert een atmosfeer te creëren waarbij het publiek
op gelijke voet als de muzikanten staat.
Precies wat er in de Huiskamer gevraagd
wordt.
De indiefolkband uit Den Haag en Rotterdam reist stad en land af om de in
het hart gesloten vrijheid op het publiek
te doen overslaan. De Family blijft nog

steeds groeien. Dat kan ook niet anders;
immers iedereen met een muzikaal hart
kan een Friend worden. Enthousiasme dat
het liefst door zoveel mogelijk handen gedragen wordt, dat is waar deze band voor
staat. Het is een bijzondere ervaring om
dit bonte gezelschap te zien spelen. Zowel
de wijze waarop gemusiceerd wordt als de
reactie van het publiek heeft iets aanstekelijks, iets euforisch.
De Friends hebben na haar oprichting de
wind in de zeilen gekregen. In oktober

2014 brengt Friends of the Family
haar debuutalbum uit. Precies een jaar
later en in dezelfde zaal als waar zij
eerder de Haagse Popprijs uitgereikt
kreeg: de grote zaal van poptempel
het Paard van Troje. Deze avond gebruikt de band, om naast de release
van de plaat, een ode te brengen aan
de jongensdroom van ‘toen’. Toen, dat
is nog maar luttele jaren geleden. Het
geeft aan in welk tempo Friends of the
Family bekendheid heeft verworven.

// zONdag // 10.30 uur en 19.15 uur

West-Friese driemansformatie
brengt Zandstock in ontroering

bliek begint zich te realiseren dat het misschien wel over hen gaat. Over wat je nou
eigenlijk van je leven gemaakt hebt. De
teksten gaan echt ergens over.”

Het West-Friese woord ‘skotwal’ staat niet
alleen voor bagger die op de wal werd
gegooid, maar ook voor een eenvoudige
voedzame stamppot van aardappels, bonen en vet. Zo is ook de muziek van Skotwal - bestaande uit Wigert Dronkert en zijn
broer Theo en Theo de Jong (ex-drummer
van The Shavers) - niet onnodig ingewikkeld, maar de liedjes hebben tegelijkertijd
wel inhoud. De band maakt van bekende
en minder bekende nummers van bijvoorbeeld Johnny Cash, John Prine, Rolling
Stones en Bob Dylan vertalingen in de taal
van hun eigen streek. Serieuze zaken gaan
in de teksten van de heren hand in hand
met humor. Theo Dronkert:
,,De eerste regels van het
nummer ‘Gooi ‘r ‘s een touwtje’ luiden: ‘Ik ben een oud
vrouwtje, vernoemd naar me
moeder. Vader is ok maar
een kind met een beerd’. Het
publiek begint dan vaak te
lachen, maar niet voor lang.
Enkele regels verder is het
muisstil in de zaal. Het pu-

bracht in november vorig jaar zijn tweede
album ‘Denk’ uit, twee jaar na hun debuutcd in 2012. Theo de Jong ,,Met het ma-

De nummers hebben namen als
‘Tillefôôn’, ‘Enkelt een kloin kind’ en
‘Moin vriend droevighoid’. Met de countryband Skotwal haalt Zandstock Festival
op zondag een stukje West-Friesland in
huis. Skotwal vertaalt vooral Amerikaanse
countrysongs in het West-Fries en weet
met die aanpak al een flink publiek aan
zich te binden. Bandlid en vertaler van
de songteksten Wigert Dronkert: ,,Een
optreden van Skotwal staat garant voor
goudeerlijke en mooie muziek die herkenning, ontroering, nostalgie en plezier
oproept.”

UITVINDEN Het trio uit Langedijk

‘Dat Skotwal is nag
geniesen onsoortig’
ken van onze eerste cd hebben we onszelf moeten uitvinden. We wisten dat we op
de goede weg waren toen een authentieke
West-Fries zichtbaar en hoorbaar genoot
van een optreden en na afloop zei: ‘Dat
Skotwal is nag geniesen onsoortig’. Uit de
mond van een echte West-Fries misschien
wel het ultieme compliment, want net als
de klassieke cowboy is de echte West-Fries
een man van weinig woorden, zorgvuldig
gekozen voor de goede verstaander.”
De band is acht jaar geleden ontstaan. Nadat het concept - het zingen in de WestFriese taal - vrijwel direct aansloeg, ging
het trio hier vrolijk mee verder. De streektaal heeft zeker een meerwaarde, vindt
Wigert: ,,Het is een andere manier van
uitdrukken. Taal schept een band en dat is

De bandleden van Skotwal met vlnr Theo de Jong en de gebroeders Theo en Wigert Dronkert
Foto Dime Spijkerman

met West-Friezen niet anders.”

NASHVILLE Een hoogtepunt voor het

driemansduo volgde in oktober 2014. Voor
Skotwal stonden vijf optredens gepland in
het Amerikaanse Nashville. ,,De countrymuziek komt daar vandaan”, zegt Theo de
Jong. ,,Uiteindelijk hebben we wel tien optredens gegeven. We hadden nooit kunnen
dromen om daar muziek te maken, laat
staan dat Amerikanen de moeite namen
om onze cd te kopen. Op een gegeven moment stond ik met Theo buiten te wachten.
Komt er een auto voorbij waaruit hard het
nummer ‘Koeteldekoet’ te horen is. Toen
hebben we even in onze armen geknepen
om te checken of we niet droomden.”

LINE-UP: SECOND STAGE
ZATERDAG 08/08/15

1 6 . 1 5 - 0 1 . 0 0 90’s Exclusive

LINE-UP: DE HUISKAMER
ZONDAG 09/08/15
10.30-11.30
1 6 . 1 5 - 1 7. 0 0
1 7. 4 5 - 1 8 . 3 0
1 9. 1 5 - 2 0 . 0 0
20.45-21.30
22.15-23.00

Zandstock Oud
Nathan Green
Emiel Landman
Skotwal
Friends of the Family
HEYMOONSHAKER
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TICKETS, FLYERS, POSTERS, ADVERTENTIES, SPANDOEKEN,
RECLAMEBORDEN, DRIEHOEKSBORDEN, SANDWICHPLATEN
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Dance stage
nog gevarieerder

DANCE STAGE
DJ Jaap Ligthart draait op Zandstock
Festival samen met Julian Wesseling.
,,Wij hebben dezelfde muzieksmaak
en passen als persoon bij elkaar”, zegt
de Zandtemer. ,,We zijn naar elkaar

‘Breed en diep’. Dat kenmerkt de dance stage dit jaar. Op
zaterdag is het aanbod breed en voeren latin house, house,
edm en hardstyle de boventoon. ,,Een dag later gaan we meer
de diepte in met deephouse, techhouse en techno”, zegt Jaap
Ligthart. ,,Op deze manier kunnen we in beide genres veel
breder programmeren.” De Zandtemer dj is verantwoordelijk
voor de line-up. Headliners in het schema zijn La Fuente, Praia
Del Sol en Michel de Hey, terwijl ook Zandtemer dj’s weer achter de draaitafel plaatsnemen.

De techno grootvader
van Nederland komt
Ligthart heeft de muziekstromingen dit
jaar bewust gescheiden gehouden. Wat
hierbij opvalt is dat de dj’s op zondag anderhalf uur te tijd krijgen om de zaal plat
te krijgen. ,,Zo kunnen dj’s meer verhaal in
de set meegeven”, vertelt Ligthart. ,,Wanneer ze een uur lang draaien krijg je alleen
de meer bekende nummers en knallers te
horen. We hebben daarom voor een zogeheten verse programmering gekozen.” Hij
deed voor de programmering een beroep
op dorpsgenoten en collega-dj’s Danny
Gouda en Jari Schilder. ,,Zij hebben meer
verstand van het genre latin house. Ik vond
het een logische stap om hen erbij te betrekken.”

Glimlach

Als de line-up ter sprake komt verschijnt
er een glimlach op het gezicht van Ligthart.

toegegroeid en hebben een breed assortiment te bieden voor het publiek.”
Voor Zandstock Festival is het te hopen
dat Ligthart zijn nieuwste plaat laat horen. Onlangs bracht hij ‘I Know Change’
uit. Dit nummer wordt inmiddels door
de groteren uit de scene gedraaid. Zo
gebruikte DJ Tiesto het nummer in een

De Zandtemer dj’s met
vlnr Jaap Ligthart, Sjors
Bakker (Bakero), Danny
Gouda en Jari Schilder
(Forzando)

mix. Het geeft de alsmaar groeiende
status van Ligthart aan.

FOTO ANDRÉ SONDERMAN

Hij is trots op het resultaat en heeft veel
zin in het tweede weekend van augustus.
Grootste naam op zaterdag is La Fuente.
Volgens Ligthart ‘een gast die golven aan
het maken is in zijn genre’. Voor hij te
horen is staan achtereenvolgens Joeysuki,
Praia Del Sol en Genairo Nvilla achter het
mengpaneel. Praia Del Sol heeft een grote
hit gescoord met ‘Maria Lionza’. Wie deze
song hoort veert op zeker op en krijgt een
echt zomers gevoel. De zaterdag wordt
afgesloten met hardstyle, waarbij Phunkdeluxe/Bouncing Ball zorgt voor de overbrugging tussen La Fuente en de afsluiter:
DJ Bakero. Ligthart heeft de lat dus hoog
gelegd, maar is hier logischerwijs wel
blij mee. ,,Qua opzet is het anders en dat
maakt het spannend. De dj’s gaan de diepte
in met hun set en dat maakt het aanbod

AMBACHTELIJKE SCHILDERS GROEP BV

Al jaren
trotse
partner van
Zandstock
WWW.AMBACHTSCHILDERS.COM

alleen maar beter en sterker.”

Hoogste niveau

Ook op zondag komen de danceliefhebbers aan hun trekken. ,,We hebben met
Michel de Hey de techno grootvader van
Nederland naar ’t Zand gehaald. Hij draait
mee op het hoogste niveau van Nederland.
Hij blijft doen wat hij tof vindt. Ik heb heel

veel respect voor die man.” Michel de Hey
draait op zondag. Ook Ducked Ape staat
achter de draaitafel. Ligthart: ,,Dit is een
nieuw fris deephouse duo. Het zijn aanstormende talenten en hebben onder meer
al op Dance Valley gestaan.” De afsluiter
op zondag is Kid Culture. Deze technogrootheid voelt het publiek feilloos aan en
weet wat er gedraaid moet worden.

// zONdag // 21.30 uur

Ongekroonde koning
van de techno
Hij wordt al jaren betiteld als de ongekroonde koning van de Nederlandse techno. Een pionier in eigen land en voor vele
nieuwkomers een belangrijke inspiratiebron: Michel de Hey. Hij speelt over de
hele wereld en is zondag de blikvanger
op Zandstock Festival.
Michel de Hey staat er om bekend dat hij
een geheel eigen stijl heeft en een neusje
heeft voor platen die later ook door andere
dj’s grijs gedraaid gaan worden. Wie de
statistieken van Michel De Hey erop naslaat, zal een indrukwekkende lijst van
successen achterhalen. Zo staat er achter
alle megafestivals in Nederland een vinkje
en daar zijn de laatste jaren ook verschillende grote optredens in het buitenland
aan toegevoegd. Elk hoogtepunt wordt
op termijn weer met een topje verlengd
en dat hij na zo’n lange carrière nog altijd
populair weet te blijven, zegt toch veel.
Met twee eigen labels draagt Michel zelf
ook een aardig steentje bij aan de platenmarkt. Zijn EC Records en Hey! Records
doen het goed, ook internationaal. Wie
alvast wat van zijn muziek wil horen kan

op vrijdagavond afstemmen op Fresh FM.
Daar heeft Michel De Hey zijn eigen show
van 21.00 tot 23.00 uur: Hey!Muzik.

LINE-UP: DANCE STAGE
ZATERDAG 08/08/15
1 6 . 0 0 – 1 7. 0 0
1 7. 0 0 – 1 8 . 0 0
1 8 . 0 0 – 1 9. 0 0
1 9. 0 0 – 2 0 . 0 0
20.00–21.00
21.00–22.00
22.00–23.00
2 3.0 0 – 0 0 .0 0

Silvain
Basterd
Forzando
Joeysuki
Praia Del Sol
Genairo Nvilla
La Fuente
Phunkdeluxe/
Bouncing Ball
0 0 .0 0 – 0 1.0 0 Bakero

ZONDAG 09/08/15

1 5 . 0 0 - 1 6 . 3 0 Bruce Willes
1 6 . 3 0 – 1 8 . 0 0 Bas Dobbelaer &
Hightower

1 8 . 0 0 – 1 9. 0 0 Jaap Ligthart &
1 9. 0 0 – 2 0 . 3 0
20.30–21.30
21.30–23.00
2 3.0 0 – 0 0 .0 0

MC: KWADRAAT

Julian Wesseling
Ducked Ape
Mike Ravelli
Michel de Hey
Kid Culture

MAIN STAGE
// zATERdag // 18.15 uur

8

// zATERdag // 19.45 uur

Wat praat Kenny B in ’t Zand?
Wie de regels ‘Praat Nederlands met me. Even Nederlands met me’ hoort, begint
vanzelf mee te zingen. De Surinaamse zanger Kenny B scoorde al elf nummer-1 hits
in Suriname en brak dit jaar door in Nederland met het nummer ‘Parijs’.
Kenny B wordt de eerste Surinaamse artiest
op Zandstock Festival en het is gelijk een
schot in de roos. Op alle hitlijsten heeft
de zanger met het nummer ‘Parijs’ op één
gestaan. Kenny B is sinds zijn achtste druk
bezig met muziek. Een tijd speelde hij in
de band Fransisco en maakte hij muziek in
de toneelgroep van het Surinaamse leger.
Toen Kenneth 28 jaar was kwam hij naar
Nederland. Pas sinds een aantal jaar zingt
hij in het Nederlands. “Het was een uitdaging”, erkent Kenny. “Nederlands is geen gemakkelijke taal voor muziekteksten. Je zult
moeten spelen met klanken en intonaties.
Uiteindelijk raakte ik helemaal in de ban
en ben ik gek op de nummers.” Zaterdagavond weten we of Kenny B het voor elkaar heeft gekregen dat iedereen ‘Zandtems met hem praat’.

Geluksgolven voor Bade
Na een leven als frontman van het Haarlemse poprockband The Sheer brak er in 2013
een nieuw muzikaal bestaan aan voor Bart van Liemt. Onder de naam ‘Bade’ combineert hij pop met elektronische ritmes. De invloeden van zijn Britse helden blijven
een onmisbare factor in zijn muziek.

// zATERdag // 21.00 uur

Nadat zijn gezondheid hem in de steek had
gelaten was de Haarlemse zanger en liedjesschrijver Bart Van Liemt gedwongen te
stoppen met The Sheer. Zijn dagen in de
muziek leken geteld. Een niertransplantatie en heel wat zelfvertrouwen verder

treedt de zanger nu onder de naam Bade
op. Vorig jaar heeft Bade nieuwe songs
geschreven en dit jaar is de tijd aangebroken om deze vol overgave live te brengen.
Met zijn debuutalbum ‘Miracle Wave’ voelt
het alsof Bade op een soort geluksgolf zit.

// zATERdag // 22.30 uur

K’s Choice

rauwer en vol energie
Het is een buitenkans voor Zandstock Festival. Met het vastleggen van K’s Choice
gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Hun grootste hit ‘Not An Addict’
kan iedereen mee neuriën en zingen en
het kan niet anders dan dat de rockband
‘t Zand in vuur en vlam zet.

LINE-UP: MAIN STAGE
ZATERDAG 08/08/15
15.30–16.15
1 7. 0 0 – 1 7. 4 5
1 8 . 1 5 – 1 9. 1 5
1 9. 4 5 – 2 0 . 3 0
21.00-22.00
22.30-23.30
00.00-00.45

Nathan Green
Sunday Sun
Kenny B
Bade
K’s Choice
John Coffey
Hausmagger

De band brak in 1996 door met hun
tweede album Paradise In Me en de bijbehorende single Not An Addict. Dankzij
hun ijzersterke rocksongs en de perfect
bij elkaar passende stemmen van broer en
zus Bettens veroverde de Belgische rockband niet alleen Europa, maar kregen de
artiesten ook succes in de Verenigde Staten. Onlangs verscheen hun zesde album
Phantom Cowboy. Volgens de band zelf
is het ‘een rockplaat van begin tot eind’.
Dat kan ook bijna niet anders met producer Alain Johannes (Queens Of The Stone
Age) achter de knoppen. The Phantom
Cowboy herinnert aan de hoogtijdagen
van K’s Choice, maar de plaat klinkt ook
rauwer en Amerikaanser. De band klinkt
weer net zo energiek en gedreven als in de
jaren negentig.

John Coffey
rockt
Zandstock af
Podiumbeveiligers opgelet: het voorlaatste optreden op zaterdag is John Coffey. Deze
band werd na Pinkpop het gesprek van de dag doordat de zanger een biertje ving die
werd gegooid vanuit het publiek. John Coffey speelde de Pinkpoptent plat en deed
dat eerder ook al op Lowlands. John Coffey zet zijn keihard rockende zegetocht langs
de Nederlandse festivals voort met een optreden in ’t Zand.
Na een jaar van relatieve rust en vrede is bevat nog meer harde doch echte liedjes
John Coffey meer dan ooit terug met hun dan het vorige album Bright Companions.
derde album: The Great News. De ein- John Coffey heeft naast Nederland ook
deloze stroom aan positieve energie die veel fans in Duitsland en België. De mude band de afgelopen jaren op het podium ziekstijl is te vergelijken met bands als Rebracht is nu samengevoegd in elf nieuwe fused en Foo Fighters. De bandnaam is een
songs, waar het zweet, de spanning en in- verwijzing naar het personage John Coffey
spiratie van afdruipen. The Great News uit de film ‘The Green Mile’.
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// zONdag // 18.30 uur

Muziek voor het hoofd en het lichaam

Zondag worden de festivalbezoekers al
vroeg opgezweept. TenTemPiés is hier
verantwoordelijk voor. Met hun Damsko
Mestizo, een Amsterdamse mix van muziekstijlen als ska en latinrock, is deze
band de ideale wake-up call.

TenTemPiés laat zich inspireren door politieke vraagstukken en sociaal onrecht in
de wereld. De band maakt muziek voor
het hoofd en voor het lichaam. Deze combinatie hoor je niet meer elke dag. De Amsterdamse band TenTemPiés, artiesten met
Chileense bloed in de aderen, zet je tegelijk
aan het denken en aan het dansen. En niet

zo’n beetje ook. Zanger Maurino Alarcón
Seguel gaat de barricade op, maar wel met
dansschoenen aan. Het vurige tweede album ‘Rebelucionariois’ kwam in oktober
van 2014 uit. In de muziek van TenTemPiés zit zoveel: politiek, maar niet te zwaar
en daarnaast veel passie en heel veel lol.

// zONdag // 23.00 uur

The Deaf prikkelt de trommelvliezen
Hun doel tijdens optredens: rocken totdat je trommelvliezen trillen en je jezelf
verliest in een twist & shout tornado. The
Deaf heeft de garagebeat uit de Haagse
klei opgegraven en nieuw leven ingeblazen, door deze te mixen met punk en
rock & roll.

dige liedjes het viertal eigenlijk schrijft.
En met het geheime wapen Janneke ‘Miss

Fuzz’ op bas kan er sowieso niets misgaan.
It’s loud! It’s dirty! It’s wild! It’s The Deaf!

Douwe Bob
zoekt
extremen
op
Na twee jaar toeren, met hoogtepunten
als Pinkpop en helikoptershows tijdens
Bevrijdingsdag, nam singer-songwriter
Douwe Bob afgelopen jaar gas terug om
te werken aan zijn nieuwe album: ‘Pass It
On’. Eind mei kwam deze niet alleen uit,
maar ook gelijk binnen op nummer één
in de Album Top 100.
Douwe Bob zoekt tijdens optredens de extremen op. ,,Het is geweldig om met een
klein liedje met alleen gitaar en zang de
zaal stil te krijgen, om ze vervolgens keihard mee te laten zingen met een hardere
bandsong”, zegt hij. ,,We maken er altijd
een feest van. Het leven is veel te kort voor
saaie optredens.” Douwe Bob won in augustus 2012 de eerste editie van de door
Giel Beelen bedachte talentenjacht op
televisie: De beste singer-songwriter van
Nederland. Met zijn debuutalbum ‘Born
in a storm’ met daarop onder meer de hit
‘You don’t have to stay’ profileert Douwe
Bob zich als een authentieke en talentvolle
artiest.

The Deaf - met gitarist Spike van Di-rect
in de gelederen - kreeg eerder al de tent
op Lowlands volledig met zich mee. Deze
maand volgde een ander hoogtepunt van
de Haagse band met een optreden op
Pinkpop. Op hun debuutplaat ‘Toot Whistle Plunk Boom!’ (2011) was goed te horen dat The Deaf zich graag laat inspireren
door rammelende jarenzestigrock. Hun
nieuwe album ‘The Deaf ’ (2014) klinkt
wat minder ruig, maar daardoor komt dan
juist weer beter naar voren wat voor gewel-

// zONdag // 21.30 uur

// zONdag // 20.00 uur

Liefde is de baas met Typhoon
Een primeur op de zondag. Voor het eerst is een hiphopartiest de absolute headliner en wat voor één: Typhoon. Hij werd dit jaar al uitgeroepen tot Beste Artiest
Hiphop en de verwachting is dat de Zandstocktent van voor tot achteren los zal gaan.
Typhoon staat voor echtheid en laat zijn stem gelden over een eigenwijze sound van
blues, jazz en hiphop.
Het is inmiddels zeven jaar geleden dat
Nederland kennismaakte met Typhoon.
De 29-jarige artiest, wiens echte naam
Glenn de Randamie is, gaat niet over
één nacht ijs als het om zijn muziek gaat.
,,Als je wilt groeien als artiest, dan moet
je ook groeien als persoon”, zegt de rapper, zanger en dichter. Zijn nieuwe album
Lobi Da Basi (Liefde is de Baas) is het resultaat van die persoonlijke en muzikale
zoektocht die hem leidde naar Suriname,
Brazilië, New Orleans en Zuid Afrika. Lobi
Da Basi is een kleurrijk en muzikaal album
geworden, waarbij Typhoon de luisteraar

zich thuis laat voelen door zijn kenmerkende, eerlijke en openhartige schrijfstijl.

LINE-UP: MAIN STAGE
ZONDAG 09/08/15
15.30–16.15
1 7. 0 0 – 1 7. 4 5
1 8 . 3 0 – 1 9. 3 0
20.00–21.00
21.30-22.30
23.00-00.00
Jo van de vro

What If We’re Next
Rondé
TenTemPiés
Douwe Bob
Typhoon
The Deaf

Zandstock Festival - 8 en 9 augustus 2015

Wilt u uw kunstgebit laten vervangen?
Heeft u last van een loszittend kunstgebit?
Neem dan gerust contact met ons op voor
een gratis consult en gebitscontrole
Ook voor andere vragen over uw kunstgebit
kunt u uiteraard bij ons terecht

Kanaalkade 70, 1756 AD ’t Zand (N.H)
Telefoon en fax: (0224) 59 18 82

www.ttlvanderlinden.nl
e-mail: info@ttlvanderlinden.nl

feestje?
compleet

bbq pakket

vanaf € 6,00 p.p.!
of buffetten
vanaf € 7,75 p.p.!
(ItalIaans, spaans,
IndonesIsch,
MexIcaans etc.)

tel. 0223 618 787
mob. 06 295 125 59

KijK op onze site naar de
mogelijKheden en ding
mee naar onze speciale
maandprijs van € 150,00

www.haantjedevoorste.nl
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VRIJWILLIGERS
aan het woord

‘Zandstockvirus
heeft zich vrij
hardnekkig
genesteld’
Hij helpt al sinds de oprichting van Zandstock mee als vrijwilliger. Bas Veul krijgt
naar eigen zeggen enorm veel energie
van al die mensen die belangeloos bezig
zijn om met elkaar een fantastisch feest
neer te zetten. ,,Niet om het geld, niet
om de eer, maar om de fun”, zegt de
43-jarige Zandtemer. ,,Ik zie het dan ook
niet als werk. Onderdeel van Zandstock
uit te (mogen) maken maakt mij blij.”

Bas Veul kookt al jaren voor de bands en
hun crewleden in de kantine van GeelZwart. Verder helpt hij op de woensdagavond bij het vloerenleggen. Veul: ,,Dat
is de ultieme manier om in één keer het
Zandstockgevoel, of nog beter ‘de koorts’,
te krijgen. Verder rij ik mijn neef Jim en
zoon Hessel de Noordkop door, langs alle

mogelijke plakplaatsen, om Zandstockposters te plakken. Dit is de negentiende
editie van Zandstock. Al die jaren ben ik
vrijwilliger. Mijn vrouw Judith was tijdens
de eerste keer twee dagen barvrijwilliger en
dan ga je mee. Later heeft zij in het bestuur
gezeten en ben ik mee blijven komen. Het
Zandstockvirus heeft zich bij mij vrij hardnekkig genesteld.”

Wat is je mooiste ervaring als
vrijwilliger van Zandstock?

,,Pff, dat vind ik een heel moeilijke vraag.
Ik heb zoveel moois meegemaakt. Met
Waylon teuten aan de bar. Of die keer dat
de band Di-Rect aan het voetballen was
op het A-veld met tweehonderd gillende fans langs de lijn... Waar artiesten en
fans dan ook van elkaar aan het genieten
waren op een hele andere manier. Ook
memorabel: De optredens van The Shavers en de Hondsbossche Rhythm & Blues
Defenders op het grote podium. Maar ook
met de vrijwilligers onderling hebben we
mooie momenten beleefd. Samen helemaal naar de gallemiezen patat en frikandellen eten in de WBO, als maandag alles
weer is opgeruimd. Het bakken van het
vlees voor de barbecue op vrijdagavond
met de vrijwilligers, Sander Schouten die
met een PET-fles en een koolzuurcilinder
het ‘buitendetentmonster’ weg wil jagen
met een knal die ze in Oudesluis nog hebben gehoord, de zeven bestuursleden die
in het eerste jaar na afloop op het podium
het gedicht van de zeven zotte Zandtemers
ten gehore brengen. Maar ook samen met
je zoon de vloeren leggen, het confettikanon en de paarspluche knuffelpaal van
Rob Tas of met Hans Kooijman de band
bij de kassa van de supermarkt vast laten lopen omdat we zoveel boodschappen
hadden en nog veel en veel meer. Tja, probeer daar maar eens uit te kiezen.”

Ook gezelligheid
na de optredens
Vader Paul (55) tapt de glazen vol en
dochter Cynthia Dekker (23) deelt deze
uit. Het is inmiddels een bekend patroon
bij één van de barren in de mainstage.
,,We hebben aan een paar vingers of blikken genoeg om te weten hoeveel er uitgeschonken moet worden of wat er aan
de hand is”, zegt Cynthia.
Dit jaar helpt de familie Dekker uit Schagerbrug voor het achtste jaar mee als vrijwilliger met Zandstock. ,,Het is natuurlijk
fantastisch om deel te mogen uitmaken
van zo’n een grote club vrijwilligers”, vindt
Paul. ,,Daarnaast ben ik best trots dat ’t
Zand er in is geslaagd om het initiatief tijdens ZIJPE 400 op te starten en daarna al
die jaren een vervolg heeft weten te geven.
Ikzelf geniet ontzettend van het hele gebeuren. De sfeer met de andere vrijwilligers, de sociale omgang in de tent backstage, het muzikale programma waar je best
veel van mee krijgt en het ijskoude biertje
na afloop: Het maakt het feest compleet.
Ik drink geen bier tijdens het werk en dan
is zo’n biertje na afloop verrukkelijk.” Ook
Cynthia, roemt de gezelligheid tussen de
vrijwilligers onderling. ,,Je wordt welkom
geheten en alle vrijwilligers hebben er zin
in”, weet ze uit ervaring. ,,Het fijne is dat
alle medewerkers het belang van vrijwilligerswerk inzien. Het is een feestje om op
zaterdagavond drankjes uit te schenken en
te verkopen. De muziek en gezelligheid
achter de bar maakt het een feestje op zich!
Daarnaast is het na het opruimen nog lekker vol backstage waar alle vrijwilligers
nog even een borreltje na drinken.”

Wil jij meehelpen
AAN Zandstock?
Meld je dan aan
als vrijwilliger BIJ:
bart@zandstock.NL

Wat is je mooiste ervaring als
vrijwilliger van Zandstock?

Paul: ,,Het succes oogsten na afloop. Als
de klus geklaard is en je met z’n allen in
de tent onder het genot van een koud Amsteltje staat na te kletsen: Dat is elk jaar de
mooiste ervaring. Daarnaast is het weerzien van bekende, zowel andere vrijwilligers als bezoekers, altijd een drijfveer
om je weer op te geven voor de volgende
editie.”

Wat is er zo leuk aan ‘werken’
op Zandstock?

Cynthia: ,,Het is prachtig om te zien dat
een klein festival tot zo iets moois kan uitgroeien. Ik vind het fantastisch om daar
een steentje aan bij te dragen. Het is iets
van deze regio. Vele mensen kijken er echt
naar uit. Door op zaterdag achter de bar te
staan en op zondag voor de bar, maak je
beide feestjes mee!”

BEZOEKERS aan het woord

‘Wij komen voor
de gezelligheid’
Wie: S ophie de Graaf en Laura Dignum
Leeftijd: 20 en 19 jaar
Woonplaats: S chagen en Anna Paulowna
Op jonge leeftijd bezochten ze het festival al en dus kunnen Sophie de Graaf
en Laura Dignum zeggen dat ze ervaren
Zandstock-bezoekers zijn. Inmiddels zijn
de kaartjes voor dit jaar al aangeschaft
en samen met vriendinnen komen ze
naar ’t Zand toe. ,,Ik vind Zandstock
één van de leukste festivals in de regio”,
vertelt Laura.

Voor welke band/artiest gaan jullie
dit jaar naar Zandstock?

Sophie: ,,Ik kom naar Zandstock niet per
se voor de bands en artiesten, maar voor
de sfeer en de gezelligheid.”
Laura: ,,Ik ga niet speciaal voor een band
of artiest naar Zandstock. Ik vind het festival simpelweg enorm leuk en ga er daarom
altijd wel heen!”

Wat vinden jullie zo leuk of
opmerkelijk aan Zandstock?

Sophie: ,,Het is top voor jong en oud en je
kunt zowel binnen als buiten staan.”
Laura: ,,Ik vind het vooral heel leuk dat er
een redelijk groot en succesvol festival ieder jaar wordt georganiseerd in zo’n klein
dorpje als ’t Zand.”

Prins Clausweg 9
Volg ons op

0224 – 590079

Als ik aan Zandstock denk, dan...

Sophie: ,,Dan denk ik aan een leuk en
gezellig festival!”
Laura: ,,Dan denk ik aan een supergezellig
weekend met goede muziek, veel bekenden en een topsfeertje!”

1756 BJ ‘t Zand
info@houtbouwelementen.nl

@houtbouwtzand

www.houtbouwelementen.nl
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Deze bedrijven
wensen
een geslaagD
		
Festival TOE!

T: 0224 531841
info@aviamarees.nl

Event
Rental
Equipment
WWW.ERE-ONLINE.COM

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1
't Zand
Tel.0224 - 593081
www.andringa.uw-slager.nl

renovatie | reiniging

Café-Restaurant
De Jong Prins
Keinsmerweg 42
1756 AH ‘t Zand
0224-591235 vraag naar Anita
www.dejongeprins.nl
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WENST IEDEREEN EEN FIJNE ZANDSTOCK!
Profiteer nú van onze Zandstock aanbiedingen
en ontvang een gratis Zandstock passe-partout!

Zandstockpakket 1

Van €1.620

Zandstockpakket 2

Van €1.815

Zandstockpakket 3

Van €2.005

nu €1.495

nu €1.690

nu €1.875

Inclusief:
 30 Rijlessen
 Tussentijdse toets
 Theoriecursus
 Praktijkexamen
 Eigen verklaring

 Zandstock passe-partout

Inclusief:
 35 Rijlessen
 Tussentijdse toets
 Theoriecursus
 Praktijkexamen
 Eigen verklaring

 Zandstock passe-partout

Inclusief:
 40 Rijlessen
 Tussentijdse toets
 Theoriecursus
 Praktijkexamen
 Eigen verklaring

 Zandstock passe-partout
Acties geldig t/m 8 augustus

Rick Bellis • ’t Zand • Tel: 06-25070739 • www.facebook.com/rijschoolrick

www.rijschoolrick.nl

Wij wensen Zandstock
een goed festival toe
Bestrating Grondwerk
Onkruidbestrijding
Nu 20% korting op uw 1e onkruidbehandeling

Zandstock Festival - 8 en 9 augustus 2015

Automatisering
wenst alle bezoekers van Zandstock
een gezellig en muzikaal weekend toe!
Aanschaf, upgrade en onderhoud
van uw Server, PC of Notebook
Installatie en beheer van uw netwerk,
zowel op locatie als op afstand
MultIT, uw adres voor:
PC- en serverhardware, notebooks, tablets, software,
bedraad en draadloos netwerk, VoIP telefonie, Online
diensten (backup, webhosting, mailhosting, cloud opslag),
GSM en internet abonnementen en nog veel meer!

Oude Rijksweg 73, 1756 EL ’t Zand,
Tel: 0224-591401 Mobiel: 06-50281112
E mail: info@janschilder.nl

Ons kantoor is op werkdagen geopend
van 8:30 tot 17:30 uur

Website: www.janschilder.nl

Pastoor Velzeboerstraat 2 - 1756 AW ‘t Zand
Tel: 0224-591305 - Fax: 0224-593166 - info@multit.nl
www.multit.nl
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Zandstock Festival - 8 en 9 augustus 2015

Algemene info Zandstock Festival 2015
DATA & TIJDEN

Zaterdag 8 augustus deuren open om
15.00 uur // muziek van 15.30 tot 1.00 uur
Zondag 9 augustus deuren open om 15.00
uur // muziek van 15.00 tot 0.00 uur

PARKEREN FIETSEN

Fietsen kunnen gratis worden geparkeerd op de
aangewezen fietsparkeerplaats vlakbij de ingang.
Wildparkeren van je fiets is verboden en fietsen
die in de berm liggen of de veiligheidsroutes blokkeren worden door de organisatie verwijderd.

PARKEREN AUTO’S

Auto’s kunnen op een nabijgelegen parkeerplaats
worden geparkeerd.

LAATSTE NIEUWS + INFO

Volg ons laatste nieuws en informatie via de
website www.zandstock.nl,
twitter @zandstocktzand of
via Facebook facebook.com/Zandstock.

TICKETS

Tickets kunnen worden gekocht via
www.zandstock.nl/tickets. Tickets kosten voor 1

COLOFON
De Festivalkrant van Zandstock is een eenmalige
uitgave van JVW Uitgeverij. Aan de inhoud van deze
krant is veel zorg besteed. Desondanks kunnen aan
de inhoud van deze krant op geen enkele manier
rechten, van welke aard dan ook, worden ontleend.
Redactie en samenstelling:
JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl
Druk:
Nieuwsdruk Nederland
Verspreiding:
Rodi Verspreiding
Opmaak:
Max Grafische Vormgeving
Oplage:
45.000 exemplaren
Verspreidingsgebied:
Gemeenten Schagen en Hollands Kroon

dag € 21,50 en voor een passe-partout betaal je
€ 31,50. De kassatoeslag aan de deur is € 3,50
(alleen wanneer je je kaarten aan de deur koopt
tijdens het festival).
De servicekosten voor kaartverkoop online zijn
€ 2,40. Kaarten zijn ook te koop bij het volgende
verkooppunt: Spar Nielsen in ’t Zand

DRUGSBELEID

Zandstock Festival conformeert zich aan het beleid van het Openbaar Ministerie. Dit houdt in dat
tijdens het festival een zero tolerance beleid geldt.
Dit betekent dat er geen soft- en/of harddrugs zal
worden toegestaan.

EHBO

Op het festival is een EHBO post aanwezig. De
EHBO’ers zullen duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.

CAMPING

Ook rijdt er een bus van en naar het festival.
Boeken kan via www.campingdevolharding.eu.

MINIMUM LEEFTIJD

Voor de toegang tot het festivalterrein geldt geen
minimale leeftijd, alcoholconsumptie is uiteraard
vanaf 18 jaar.

ROLSTOELVRIENDELIJK

Zandstock Festival is toegankelijk voor mensen
in een rolstoel. We adviseren je wel om contact op
te nemen via hans@zandstock.nl om te kunnen
overleggen over de mogelijkheden.

BUSVERVOER

Ook dit jaar rijden er weer bussen tussen station
Schagen en het Zandstock Festival.
Inclusief het entertainmentduo DREK, zodat je
bij aankomst op het festivalterrein al in een goede
sfeer zit.

Camping de Volharding wordt jaarlijks één
weekend lang omgetoverd tot festivalcamping.
Deze camping ligt op drie kilometer afstand van
het festivalterrein en beschikt over een aantal
festivalfietsen.

NIEUW IN 2015:
Cashless payment
Op Zandstock Festival 2015 zal worden betaald met
een pas in plaats van muntjes. Zandstock Festival is
overgegaan op het zogeheten ‘cashless payment’.
Bij de kassa op het terrein ontvangen bezoekers een
kaart met chip, waar met PIN of cash een saldo op
geladen kan worden. Bij de bestelling aan de bar,
wordt het bedrag voor de consumpties van de kaart
afgeschreven. Bij alle barren is te zien hoeveel saldo er
nog op de pas staat; zo kom je nooit voor verrassingen te staan en natuurlijk zijn de losse chipkaarten
ook te gebruiken om potjes te maken! Het gemak van
de kaarten is dat je niet het hele weekend een dikke
portemonnee in je kontzak hebt, of een broekzak
vol met munten. Daarnaast zijn de chips veiliger en
minder milieubelastend.

BUSTIJDEN
ZaTERDAG 8 augUSTUS
Station Schagen - Zandstock Festival
15.00 uur - via camping de Volharding
16.00 uur
17.00 uur
Zandstock Festival - Station Schagen
23.45 uur
00.45 uur
01.15 uur - via camping de Volharding
Zondag 9 augustus:
Station Schagen - Zandstock Festival
15.00 uur - via camping de Volharding
16.00 uur
17.00 uur
Zandstock Festival - Station Schagen
22.45 uur
23.45 uur
00.15 uur - via camping de Volharding
Een buskaartje kost vijf euro, zowel voor een retour als
voor een enkele reis.

Win een Meet & Greet met

Douwe Bob!

HOE? Stuur je leukste foto met de

Festivalkrant (papieren of digitale versie)
naar ons via Facebook, mail of per post!
De leukste foto wint een Meet & Greet
met Douwe Bob.
Ook te winnen: 2 passe-partouts.

Mail je foto naar: krant@zandstock.nl
of stuur naar: Zandstock Festival,
Leeuwenhorst 2,
1756 AX ‘t Zand
of via facebook: www.facebook.com/Zandstock
De inzending dient vóór vrijdag 31 juli 2015 binnen te zijn.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd op de website en
facebookpagina van Zandstock Festival.

