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za. 17:00 - 18:00

45acidbabies

Op Best Kept Secret zijn
ongeveer alle genres wel
vertegenwoordigd. Echter
ontbrak er nog één
specifiek genre:
Kölnsche karnevalsmusik.
Brings is een 5-koppige
band uit Pruuse.
Opgericht door de
gebroeders Brings. Zing
mee met de hits ‘Kölsche
Jung’ ‘Superjeileck’ und
‘Polka Polka Polka’.
Feest gegarendeerd.

afterpartees
vr. 15:30 - 16:15

Garagerockband uit Limburg. Combinatie tussen
70’s punk en powerpop. Als je hard genoeg mee
danst krijg je wellicht een zakje chips.
Rauwe
energieke
garage
electropunk. Vers van de
Herman
Brood
Academie.
Klinkt hard en ongegeneerd
vies. Voor mensen die houden za. 18:45 - 19:45
van Die Antwoord en The Dead
Bekend
geworden
met
de
Weather.
legendarische band Neet Oét
Lottum trekt Frans Pollux
voortaan solo door het hele
land. Uiteraard met oud en
nieuw repertoire. Nog nooit
vertoond
op
grote
popfestivals.
Waarschijnlijk omdat het nou niet echt
muziek is daarvoor.
za. 15:30 - 16:15

frans pollux

go back to the zoo
zo. 17:00 - 18:00 - Reunion

Na een tussenperiode als St.
Tropez komen de heren van Go
Back To The Zoo voor een
eenmalig optreden weer bij
elkaar. Daarna gooien ze
handoek weer in de ring.

frank boeijen groep daoi freyr
zo. 18:45 - 19:45

indian askin
zo. 20:30 - 21:30

Vorig jaar stond Indian Askin
nog als enige Nederlandse act
op de mainstage. Dit jaar komen
ze terug voor de Eight. Een
degradatie? Natuurlijk niet! de
Eight is het beste podium van
Best Kept Secret.

Jakob danger

vr. 17:15 - 18:00

Onbegrijpelijk dat Frank nog Als het Eurovisie Songfestival door
nooit op het festival heeft was gegaan dan was deze man absoluut
gespeeld. Hij is welkom op de met de overwinning teruggekeert
naar IJsland.
Eight. Denk niet wit of zwart.

za. 14:00 - 14:45

Zoon
van
Green
Day
frontman
Billie
Joe
Armstrong. Zit eigenlijk
in een band maar komt
speciaal voor ons solo.

kishi bashi

zo. 15:30 - 16:15
Amerikaanse zanger die
dankzij
de
Coen
en
Sander
Show
eventjes
beroemd
werd
in
zo. 14:00 - 14:45
Nederland
met
zijn
nummer
‘Carry
On
Nog een Eurovisie Songfesti- Phenomenon’. Nu komt hij
val
act.
Deze
Finse weer
terug
naar
ons
metalband wist ooit zelfs te
land.
winnen. Wat is er nu lekkerder dan glammetal op een
zondagmiddag.

KÄPTN PENG & DIE TENTAKEL VON DELPHI

lordi

za. 12:30 - 13:15

Duitse rapper met zijn trouwe begeleidingsband. Voor de rest weten
wij ook niet wat we er nog meer over moeten schrijven.

spinvis
(hat fernweh)
vr. 18:45 - 19:45

rocco
(De Staat)

“Hey! Ich will ganz
einfach
schwimmen.”
Jazeker, Spinvis (Erik
de Jong) gaat naar
Duitsland. Hij maakte
een berg Duitstalige
liederen
en
deed
meerdere shows.

za. 20:30 - 21:30
Live
za. 21:30 - 22:30
DJ-set
De Staat was te
groot om op ons
bescheiden podium
neer te zetten.
Maar Rocco wilde
wel in z’n eentje
komen.
Wat
hij
gaat doen weten
wij
ook
niet.
Omdat hij er toch
is mag hij na
zijn live set ook
nog even plaatjes
draaien.

lucky fonz III

vr. 22:30 - 00:00 - Hoe Je Honing Maakt
za. 22:30 - 00:00 - In Je Nakie
zo. 22:30 - 00:00 - Multimens
Natuurlijk kan onze grote teammascotte
niet ontbreken op het gloednieuwe Best
Kept Secret podium. En wat is er nu beter
dan één show... drie natuurlijk! Alsof
dat niet al geweldig genoeg is, speelt
Otto iedere avond een van zijn succesalbums integraal.

team linde met een e
za. 00:00 - 01:00 - DJ-set

Als je een eigen podium mag ontwerpen voor
Best Kept Secret, dan ga je jezelf
natuurlijk ook ongecheneerd op de line-up
zetten. De vijf leden van Team Linde Met
Een E zullen al ruziend plaatjes voor
jullie opzetten. Verwacht een niet zo
stille silent disco.

mario & de zangers
van st. frans

thijs boontjes
dans- en showorkest

Wie herrinert zich nog de
‘sunday service’ van Kanye
West op Coachella. Wij hebben
iets veel beters, namelijk
onze eigen Mario. Begeleid
door De Zangers van St.
Frans. Halleluja!

Wie wil er dansen? Natuurlijk kan
de Eight niet bestaan zonder deze
charmeur op het podium. Thijs
komt met zijn gehele dans- en
showorkest graag naar de Beekse
Bergen. Om daarna alleen naar de
kermis te gaan.

zo. 12:00 - 13:30

vr. 20:30 - 21:30

