
Voel de deining van het water, de wind zachtjes 
door je haar, zie hoe de stand van de zon speelt 
met de gekleurde elementen van het podium 

en hoor hoe de akoestische klanken van de 
band je betoveren. Dit is EIGHT, het podium 

waar je kippenvel van krijgt! 

Stage: EIGHT

Merging all your senses



Concept
EIGHT is de Best-Kept-Secret van het festival, zie hier de korte samenvatting van het concept:  

Locatie Op het water, tussen FIVE en KORNUIT BEACH

Thema Merging all your senses

Muziek genre Akoestische muziek – alle genres

Line up • Beginnende akoestische artiesten
• Akoestische sessies van grootse bands die dezelfde dag ook op Mainstage spelen
• Artiesten van grote bands, die wel eens een akoestische set willen spelen of hiermee 

willen experimenteren 

Programma Het programma van EIGHT is geheim, er zijn alleen timeslots bekend waar je de area mag 
betreden en vol = vol! Door het verrassingseffect zal de muziek nog meer binnenkomen bij 
de mensen die aanwezig zijn. En wat een verrassing als een wereldster zo intiem een 
akoestische sessie geeft waar jij toevallig bij bent! 



Foodtruck Podium

Drinks





Locatie

EIGHT bevindt zich op het water tussen 
FIVE en Kornuit Beach. Deze plek is net 
wat meer afgelegen van het festival wat 
de unieke sfeer en beleving ten goede 
komt. 



Moodboard



Best Kept Secret is hét festival om de beste artiesten live te zien.
Ieder jaar vindt het festival plaats op het terrein van de Beekse
Bergen in Hilvarenbeek.

De Beekse Bergen is een prachtig gebied met bossen, een meer en
een heus safaripark om de hoek. De grote open velden bieden de
ruimte voor onze podia, waarbij de bossen zorgen voor een intieme
sfeer om nieuwe muziek en relaxte plekjes te ontdekken.

Algemene informatie

Stages Genre

ONE Main stage

TWO Sub stage 

THREE Elektronische acts

FOUR DJ stage gehost door DJ ST. Paul

FIVE Stage voor middel grote en kleinere bands

SIX – The Casbah Donker en harde dive bar en hang-out

SEVEN Experimentele podium


