
Op 30 juni + 1 & 2 juli 2017
vindt de tweede editie van
Feest op z’n Hollands

plaats

Met een groot aantal artiesten en
diverse activiteiten voor jong en
oud staat dit festival garant voor

plezier en de gezelligste muziek van
Nederlandse bodem.

in het gebied ‘Buiten de
Waterpoort’ te Gorinchem.

De tweede editie van Feest op z’n
Hollands opent deze vrijdag met een
knallende combinatie van Hollandse
feestdeejay’s en topartiesten.
Dit belooft een avond te worden vol
entertainment en met een hoog
feestgehalte! De entree van deze
spetterende opening is gratis!

Onze zaterdag is een absolute topper
voor de programmering! Op deze dag
wordt u van 15:00 tot 01:00 verwend
met de beste Hollandse hits. Dit
allemaal live gezongen door
topartiesten vanuit het hele land.
Of u nu wilt genieten van de zon of
droog staan voor een spatje regen,
door de ruimtelijke opzet kunt u zich
prima vertoeven op het festivalterrein.
Bovendien zijn er Food Trucks en goede
voorzieningen aanwezig die ervoor
zullen zorgen dat u optimaal kunt
genieten!

Als klap op de vuurpijl sluit Feest op z’n
Hollands in samenwerking met “Bloed,
zweet en Daantje” het festival af met
een live muziekspektakel, vol met
topartiesten welke speciaal door
Daantje zijn uitgenodigd. Bovendien
vindt er een loting plaats waarbij een
splinternieuwe scooter verloot zal
worden! (meer relevante informatie is
op onze website te vinden.)

Meer informatie en tickets vind je op

Zondag staat bekend als een dag voor
jong & oud. Overdag organiseren Feest
op z’n Hollands en BRICKshop
Gorinchem een gratis kindermiddag
voor de kleintjes onder ons. Van oud-
Hollandse spelletjes tot een mega
LEGO en DUPLO bouwfestijn met
gratis goodie bags!
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3DAGEN FEEST!

BUITENDE
WATERPOORT

GORINCHEM

PROGRAMMA1JULI

JUNI

2 JULI

2 JULI

12:00
17:00
GRATIS
ENTREE!

17:00
22:00

15:00
01:00

18:00
01:00
GRATIS
ENTREE!



15:00
01:00

GASTHEER & DJ

DJ ROY

TINUS HOEKSTRA

TOMMY VS. DJ ROY

TOMMY NETTEN

RAY VAN DER HEIDEN

WESLEY KLEIN

GASTHEER & DJ

WOUTER ROOS

DJANGO WAGNER

JOHNNY GOLD

RAY VAN DER HEIDEN

TOMMY NETTEN

LEO NARDELL

ARJON OOSTROM

RUBY VAN URK

KINDER-
MIDDAG

TOMMY NETTEN

BRICKSHOP BOUWFESTIJN
MET LEGO ÉN DUPLO® ®

GASTHEER & DJ

OUD-HOLLANDSE
SPELLETJES

12:00
17:00

18:00
01:00

JULI JULI

JUNI
GRATIS
ENTREE!

GRATIS
ENTREE!

17:00
22:00

MEGA BLOED, ZWEET &
DAANTJE PARTY!

CHRISTA KERDIJK

NELIS HEESBEEN

MYSTERY GUEST!

JOHAN KETTENBURG

BOY LEVER

RAY BENJAMIN

Wadenoijen


