BEELDBOYS
Foyer grote zaal, doorlopend
De Beeldboys is een collectief van
zes illustratoren uit Nederland en
Duitsland. Samen met de kinderen
maken ze van karton een gigantische
wand. Daarop kun je schilderen,
plakken en tekenen hoe jouw ideale
festival eruit zou moeten zien. We zijn
benieuwd!

BEELD vs. beat

De taartrovers
DE DRUKKERIJ VAN ALLES
foyer kleine zaal boven, doorlopend
Ga druk in de weer met stempels,
een pers, houten pennen, rollers en
stansen. Vul de blaadjes papier met
jouw fantasie en hang ze te drogen
aan de lijn. Is je verhaal af? Bind je
boek samen met een gouden ring of
garen. Of maak een flipboek, een film
en boek ineen. De drukkerij is voor
groot & klein.

Foyer kleine zaal boven, doorlopend
Mark Buitenwerf presenteert zijn
installatie Beeld vs Beat. Daarin kun
je door op de trommel te slaan de
animatiefilm frame voor frame laten
bewegen. Mix ter plekke je eigen beeld
en beat.

BLUE GRASS BOOGIEMEN
Grote Zaal, 10:30 uur - 11:15 uur
Blue Grass Boogiemen bestaat
uit vier mannen met akoestische
instrumenten rond één microfoon.
Al 25 jaar staat Blue Grass Boogiemen
voor het beste wat Nederland qua
authentieke rootsmuziek te bieden
heeft. Niet voor niets kregen ze
de bijnaam ‘de ambassadeurs
van de bluegrass’. Dus kom zeker
luisterrrrrren!

ENSEMBLE MONTAGE
Bovenzaal 2, 10:45 uur - 11:15 uur, 11:45 uur12:15 uur & 12:45 uur - 13:15 uur
‘Op een ochtend kreeg de Eekhoorn
een brief van de Ibis. Het was een klein
oranje velletje in een grote blauwe
envelop. Eekhoorn, schrijf jij mij nog
wel eens? Ibis.’ Een absurd, grappig
en filosofisch verhaal illustreert de
muziek van Bach en Kurtág perfect.
Voor jong én oud!

FESTIVALCAMPING
Foyer Grote Zaal boven, doorlopend
Wat is een festival zonder camping?
Op deze bijzondere camping op de
eerste verdieping kun je je eigen tentje
opzetten en versieren. Kom je ook
langs?

GRRRRROENTEN
Kelder, 11:00 uur - 11:30 uur, 12:00 uur - 12:30
uur, 13:00 uur - 13:30 uur & 14:00 uur - 14:30 uur
Een half uur durend muzikaal
theaterfeest waarin verschillende
groenten volledig ontsporen. Nooit
waren groenten zo meeslepend en
aanstekelijk als in deze wondere
wereld vol fonky installaties,
sambaballen, synthesizers, dansende
prei en vegan psychedelica.

HOTMAMAHOT maakt een outfit
voor je knuffel

VALS ALARM
Zing mee met de musicalliedjes van
Vals Alarm tijdens hun interactieve
optreden. Laat je zangtalent horen!

Verdient jouw beer ook niet eens een
mooie trui of warme muts net als jij in
deze koude maanden? Neem je knuffel
mee en maak samen met de mannen
van Hotmamahot een nieuwe outfit
voor je knuffel!

JEROEN SCHIPPER

VRIJDAG PERCUSSIEWORKSHOP
Bovenzaal 1, 13:45 uur - 14:15 uur
In deze workshop ga je met Sjoers
Dijkstra aan de slag met trommels en
slagwerk. Wist je dat je zelfs je lichaam
als trommel kan gebruiken? Rhythm
is it!

Binnenzaal, 11:15 uur - 12:00 uur
“Daar loopt een krokodil van chocola.
De hele wereld zit hem achterna. Want
weet je wat de hele wereld wil? Een
lekker hapje van die chocokrokodil!”
Wees niet bang, Jeroen Schipper zal je
niet opeten. Hij maakt er zelfs samen
met jullie een kleurrijk feestje van!

VRIJDAG - KINDERATELIER
foyer Kleine Zaal beneden, doorlopend
Bij de Groene Bar zijn twee coole
workshops van het Kinderatelier van
VRIJDAG. Verkleed je als een echte
popster en maak een te gekke foto of
ontwerp als een echte vormgever je
eigen vinyl platenhoes!

ZOMAARRADIO
foyer Kleine Zaal boven, doorlopend

GERS PARDOEL

Een echte festivalband. Overal waar
de acht mannen van Broken Brass
Ensemble spelen is het feest. North
Sea Jazz, Into the Great Wide Open,
Oerol, Eurosonic/Noorderslag,
Paaspop en…. My First Festival!

Pas op voor vieze reuzenkeutels op de
trap of in de foyer! Als je een keutel
vindt, breng ‘m terug naar Stout
Konijn. Iedere keutelvinder wordt
beloond! Volg het grote, keutelende
knuffelbeest via stoutkonijn.nl.

Foyer grote zaal, doorlopend

Grote Zaal, 12:00 uur - 12:45 uur

Binnenzaal, 14:45 uur - 15:30 uur

Hele gebouw, doorlopend

Kleine zaal, 11:30 uur - 12:00 uur, 12:45 uur13:15 uur & 14:30 uur - 15:00 uur

LUCKY FONZ III

BROKEN BRASS ENSEMBLE

STOUT KONIJN

Grote zaal, 14:00 uur - 14:45 uur
Wie is er niet achterop de
bagagedrager van Gers Pardoel
gesprongen? Iedereen kan
‘Bagagedrager’ en ‘Ik neem je mee’
wel meezingen. Natuurlijk hoor je deze
hits vandaag, samen met zijn nieuwste
single ‘Nie Bang’.

Je kent Lucky Fonz III wel van zijn
hits ‘Ik heb een meisje’ en ‘Linde
met een e’. Hij is geliefd en bekend
om zijn ontroerende en grappige
Nederlandstalige liedjes. Hij speelt
vandaag nummers van zijn nieuwe
album ‘In je nakie’.

Saartje
Binnenzaal, 13:00 uur - 13.45 uur
Saartje zingt heel de wereld over
met haar vrolijke en dromerige
kinderliedjes. Ze leert je kinderliedjes
zingen in héél veel talen! Zing jij mee?

Maud van Maarseveen maakt radio op
onverwachte plekken. Dit keer tijdens
‘My First Festival’. Maak samen met
andere kinderen 1 minuut radio. Waar
kies jij voor? Een reportage, een minihoorspel of een interview?

Stempelkaart alleen
voorrrrr kinderrrrren
Koop bij een van de bars een
stempelkaart voor € 2,50. Hiermee
mag je je eigen limonade tappen
bij de ranjakoe (2x) en een
bammetje halen in de foyer Kleine
Zaal!

Stoere tattoo
Vind je de muziekinstrumentjes
van de poster ook zo cool? Bij
de stand van de SKSG kun je een
stoere My-first-festival-tattoo
laten zetten #myfirsttattoo.

