
PROGRAMMABOEKJE



Uiteindelijk is het zover! Deze zondag, 8 juli 2018, vindt alweer de 37e editie 
van Werfpop plaats! Wuif naar het thuisfront en move your body naar De 
Leidse Hout.
Ook dit jaar is deze dag gevuld met een extensief scala aan namen. Van rock 
tot hiphop en van tropisch tot dance. Maar er is meer! Dit jaar heeft 
Werfpop De Proeftuin.
Een afgebakende omgeving met wetenschap, speciale acts, een mini 
museum en andere artistieke bezigheden. 

Al-met-al een attractief programma voor een dag vol gezelligheid, mede 
mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Werfpop. Niet alleen de dag zelf, 
maar ook maanden voorafgaand aan het festival zijn deze mensen vol passie 
voor Werfpop al bezig om het festival telkens weer onvergetelijk te maken. 
Ondertussen zijn dat al 300 vrijwilligers!  En dat is iets waar Werfpop heel 
trots op is. 

Benieuwd wat de vrijwilligers vinden om zich in te zetten voor het festival? 
Check it out, ‘’Meet the Crew’’

En dan is het nu tijd! Rek jezelf nog maar eens goed uit, lach en let’s go! 
Let’s Werfpop!

Ook dit jaar heeft Werfpop weer een heerlijke lijstje ramgoeie topartiesten 
bij elkaar gesprokkelt! Zowel uit ons eigen talentvolle kikkerlandje als uit 
onze buurtlandjes of zelfs andere continenten. Werfpop is van alle markten 
thuis. Hieronder een lekker lijstje optredens om er een gruwelijk lekkere 
zondag van te maken. 

Jouw Werfpopmomentje delen? Tag ons met #WERFPOP2018

Veel plezier op Werfpop!

https://vimeo.com/276731534/338a103c39


Groninger Alex van der Zouwen alias Kraantje Pappie binnen een paar jaar 
niet alleen de knapste bekende Nederlander en tv host maar vooral een van 
de meest succesvolle rappers van het land. In 2008 springt de Groningse 
rapper in het oog van Noah’s Ark’s labelbaas Jiggy Djé door de release van 
‘De Clubvoer Mixtape’ en besluiten Kraan en het label te gaan samenwer-
ken. Zijn driedelige albumreek Crane verschaft naast een groots, eigen en 
elektronisch geluid, een verzameling aan goud en platina hits als ‘Waar is 
Kraan?’, ‘Feesttent’, ‘Pompen’, en ‘De Manier’. De video van dikke hit ‘Waar is 
Kraan?’wordt meer dan zes miljoen keer bekeken. En ook het derde album 
Crane III behaald de gouden status.

Kraantje PappiE Mainstage P1 – 22:00

Uit de catergorie uitblinkers uit ons eigen kaaslandje: Blaudzun op Werfpop 
2018! Blaudzun zal de velden van de Leidse Hout vervullen met zijn folk noir 
en melancholische zang. De singer-songwriter weet hoe hij alle luisteraars 
aan zich moet binden, om ze met hem mee te nemen op de melodische 
reizen van zijn leven. De inmiddels tien jaar dienstdoende zanger Johannes 
Sigmond, ook bekend als het Nederlandse baken van de indierock, ontleent 
zijn artiestennaam aan de Zweedse wielrenner Blaudzun. In zijn nieuwe
album ‘_UP_’ presenteert hij zijn muziek met stuwende drums en diepe 
synths. Alsof je in een hoog tempo door het Scandinavische landschap rijdt, 
waarin de rustgevende natuur aan je voorbij trekt. Subliem!

BLAUDZUN Mainstage P1 – 20:30



Hij stond aan de wieg van de elektronische revolutie in Nederland en zijn 
eigen ambities die hem tot een van de meest intrigerende personages uit 
de dance scene maakte. Wie in de indrukwekkende 30-jarige carrière van 
discodino Joost van Bellen duikt, ziet liefde voor de nacht en tegendraadse 
culturen, de drang zich te vernieuwen, mensen te vermaken en iets mee te 
geven.

Joost van Bellen Mainstage P2 – 22:00

Deze Rotterdammer(ts) kan rijmen en dichten zonder z’n hemd op te 
lichten. In je moerstaal, recht voor je porum en die dansjes die hij doet zijn 
vet gers krankjorum. Die beats zijn zo besmettelijk als een opengebarsten 
gastheercel, ontsnappen kan niet, want De Likt pakt je stevig beet in je 
nekvel. De Likt mag zich zonder gêne scharen onder het rijtje Nederhiphop 
woordkunstenaars als Extince en Typhoon, maar dan een stuk ruiger met 
minimale techno en smerige Italo dus niet voor de poes. Zijn zij het vuige 
Rotterdamse antwoord op de Jeugd van Tegenwoordig uit de Grachtengor-
del? Beslis dat zelf maar op Werfpop.

DE LIKT Mainstage P1 – 20:45



Of ze nu in obscure kraakpandjes het zweet uit de bilnaad spelen of op 
grote zomerfestivals voor een massa spelen, het maakt niets uit. Met de 
Paceshifters wordt iedere gig een kronkelende pit. Geen compromissen en 
altijd trouw blijven aan een gezonde stronteigenwijze DIY mentaliteit. De 
rockers denken er niet aan om een stapje terug te doen. In plaats daarvan 
schakelt het pookje altijd naar de hoogste versnelling en gaat het gas op de 
plank. Sinds de oprichting in 2008 is het rauwe powertrio uitgegroeid van 
een jongehondenrockband tot een enorm overdonderend podiumbeest in 
de Nederlandse rock-eredivisie. Het vorig jaar internationaal gelanceerde 
album ‘Waiting to Derail’ bevat als vanouds een explosieve mix van 
rock-dopamine, grunge-endorfine, punk-adrenaline in de juiste verhoudin-
gen vermalen tot alternatieve 90’s rock. Reden genoeg voor een dikke tour 
langs alle uithoeken van Europa met een tussenstop op Werfpop.

paceshifters Mainstage P1 – 17:15

Klangstof combineert het beste van Noorse rust en Nederlandse catchy 
synth-pop. Na een internationale tour door onder andere Amerika 
afgelopen najaar komt Klangstof terug naar het land waar een deel van haar 
roots liggen. Met een mix van instrumenten en elektronica weet het viertal 
zich kwalitatief goed te onderscheiden van vergelijkbare bands. Muziek die 
zich goed leent om weg te dromen in het zomergras, maar zeker niet 
minder in staat is om je in vervoering te brengen, tot je niet anders kan dan 
los gaan. Klangstof bewijst aan de lopende band hier goed toe in staat te 
zijn.

Klangstof Mainstage P2 – 14:15



Kleine jongens worden heel erg groot! Driewerf hoera voor het 
psychedelische rocktrio Birth of Joy die nog een gaatje heeft weten te 
vinden in hun belachelijk drukke tourschema voor een knallende show op 
Werfpop. Inmiddels ligt het vierde album Hyperfocus in de schappen en 
bevat weer het vertrouwde brouwsel van sixties op steroïden, vuistdikke 
stonerrock en rafelige grunge met punkstuds. Smaakt overigens extra goed 
met Birth of Joy’s eigen IPA biertje ‘Witches Hammer’ dat onlangs de derde 
plek veroverde in de prestigieuze Dutch Beer Challenge! Werfpop belooft 
ook een mooie thuiswedstrijd te worden voor de heren met Leidse roots. 
De geoliede machine aangedreven door bloed, zweet &amp; rock ‘n roll is 
een non-stop stuiterbal van energie met een zeer hoog pit-potentieel!

birth of joy Mainstage P1 – 18:45

Betoverende samenzang voor de betere kippenvelmomenten. Het 
internationale gezelschap van singersongwriters trekt met The Folk Road 
Show van huiskamer via poppodium naar festival voor eclectische shows 
waar het speelplezier vanaf spettert. Intiemer dan intiem pakken ze je in 
met breekbare fluister-harmonieën en lijken je ledematen een eigen leven 
te leiden op de uitbundige indierock, compleet met epische aanstekelijke 
trombone solo’s. De heren uit Nederland, Canada en Nieuw Zeeland nemen
de vocalen voor hun rekening in loepzuivere koortjes wat ze regelmatig de 
vergelijking met de meesters Crosby, Stills, Nash en Young oplevert. Een 
mooier compliment kun je niet krijgen!

folk road show Proeftuin Silent Stage – 14:45



Een spannende fusie tussen donkere alt-elektronica en popmuziek 
omwikkeld door sterke fluwelen stembanden die een hoog voltage creëren 
waar de vonken vanaf blijven spatten. Live shows van de Amsterdammers 
zijn pure oor- en oogverwennerij compleet met visuals en onvoorspelbare 
improvisatie. Vlieg met CUT_ mee over de regenboog naar een sterrenstel-
sel ver van hier voor de trip van je leven. Opstapplaats: De Leidse Hout.

CUT_ Mainstage P2 – 13:30

Wie tijdens Lowlands al danste op de set van Yallah Yallah, zal zondag 8 juli 
tijdens Werfpop zeker van de partij zijn! Voor deze gasten geen buikdanse-
ressen, geen sprookjes van 1001 nacht. Yallah Yallah gaat voor geniale 
grooves uit de meest ondergewaardeerde muzikale regionen van de wereld 
waar de tijd nooit stilstaat. Hun sets stuiteren energiek van Marokkaanse en 
Palestijnse hiphop naar reggaeton uit Egypte en Israël, speed dabke uit 
Libanon, trap uit Syrië en beyond. Van nu maar ook traditioneel.

Yallah! Yallah! Mainstage P2 – 17:30

Mamihlapinatapai, een woord dat wordt beschouwd als een van de 
moeilijkste woorden om te vertalen uit het Yaghan, een taal die men spreekt 
op Vuurland. Niet voor deze band. Legend in het onuitspreekbare en master 
in het combineren van balkan, latin, reggae, ska, flamenco, jazz en cumbia. 
De band, bestaande uit acht in Den Haag gevestigde Spanjaarden veroveren 
de Nederlandse festivals en podia met hun inheems uitdagende 
wereldmuziek. Tijd voor fiësta!

Mamihlapinatapai Mainstage P2 – 16:00

Opgelet! Nieuw raggend rocktalent op komst!
Vastberaden blikken, krachtige houdingen; deze vierkoppige band is klaar 
om het publiek te trakteren op een geweldige show.  Dit jaar komt Venhill 
naar Werfpop voor een show die niet te missen zal zijn. De zogenaamde 
sleazy psych(o)punk die ze spelen zal met bakken over het veld worden 
uitgegoten. Het recept hiervoor bestaat naar eigen zeggen uit vuige 
grunge-ri�s, manische uithalen en raggende punk-beats. Dat wordt dus een 
show om van te smullen.

VENHILL Mainstage P1 – 13:15



Na een spetterende show in 2013 komen de heren terug naar Werfpop om 
het nog eens dunnetjes over te doen! In 2012 bundelden DJ Maze en 
Cosmic Force de krachten om het 30-jarige bestaan van de Roland TB-303 
te vieren, met als gevolg ACID P303WER. Sinds dit moment legt het duo 
zich toe op het produceren van zeer dansbare acid house met de TB-303, 
het genre waarin deze synthesizer veel wordt gebruikt. Het kenmerkende 
geluid van de TB-303 is sinds de jaren ‘80 van grote invloed geweest op 
housemuziek. De basis voor acid house bestaat uit vrolijke klanken en 
dansbare beats. Het euforische geluid palet van de TB-303 zorgt 
gegarandeerd voor een dansende, feestende menigte. De lachend smiley 
waar het genre mee geïdentificeerd wordt omvat de vibe van de muziek dan 
ook volledig.

ACID P3030WER Mainstage P2 – 19:15

Luwtens liedjes zijn als warme nevels. Ze omhelzen je en voeren je mee naar 
een plek waar alles stil en mistig is. Luwtens muziek is een briljante 
verzameling van bescheiden songs met als oriëntatiepunt zangeres Tessa 
Douwstra in een kalme zee van elektronische begeleiding en subtiele 
percussie. Tessa Douwstra, die voor haar soloproject Luwten in bands als 
Orlando en Wooden Saints zat, schreef de serene liedjes voor Luwtens 
debuutalbum, ook Luwten genaamd, in splendid isolation. Het project 
ontstond als gevolg van Douwstra’s behoefte om nu eens niet als een 
collectief te werk te gaan, maar zelf de regie in handen te nemen. Producer 
en percussionist Frank Wienk (Binkbeats), die er later bij kwam, voegde daar 
elektronische accenten aan toe.

luwten Mainstage P2 – 14:45

Een exotisch onthaal voor Togo All Stars! Dit tienkoppige orkest uit het 
Afrikaanse Togo laat zich niet uit het veld slaan door de onrust in hun 
thuisland, waardoor zij vorig jaar hun tour moesten cancelen. Van uitstel 
komt geen afstel. Good for us! Deze zomer touren zij door Nederland en 
België om hun Togolese mengeling van voodoo ritmes met afrofunk met 
ons te delen. Het beste van twee generaties gecombineerd in één orkest. 
Invloeden uit verschillende plaatsen van Togo vloeien samen in een van de 
belangrijkste bands van de hoofdstad Lomé. Afrofunk-pionier Aguey Cudjoe 
was in de jaren 70 al actief in Accra, waar de West-Afrikaanse muziek op dat 
moment een hoogtepunt bereikte. Nu is de pionier terug op het podium als 
zanger van Togo All Stars. Vergezeld door de jonge, en meest getalenteerde 
zanger van Lomé: Awumakuga Otu Rodrigue. En dit gaat smooth samen.

Togo All Stars Mainstage P1 – 15:45





Hij begint met een optreden van Herman Brood in Nijmegen, voor een paar 
tientjes. Als hij daarna de Talking Heads naar datzelfde Nijmegen haalt, 
dichten de mensen hem een voorspellend vermogen toe. Als hij Pinkpop uit 
de modder trekt, heet hij de ‘redder van Limburg’. Niet lang daarna kronen 
ze hem tot ‘keizer van het clubcircuit’. En dan zit hij thuis, omdat hij niet 
meer te handhaven is.
Yaël Vinckx en Miss Noeka schreven ‘Volgens Willem, een onbeschaamde 
geschiedenis van rock in Nederland’, over de opkomst van een van 
Nederlands bekendste poppromoters: Willem Venema. Een verhaal over 
popsterren en hoe ze zich áchter de schermen gedragen. En over 
livemuziek in Nederland. Hoe een hobby een business wordt en een 
business een industrie.

Zoals elk jaar zijn er veel verschillende dingen te doen en te beleven op 
Werfpop. In De Proeftuin is voor ieder wat te doen. Speciale acts, unieke 
artistieke ervaringen, een minimuseum en een wetenschap om je vingers bij 
af te likken. Zie hieronder wat je in De Proeftuin kan beleven. 

Rad van Fortuin: Volgens Willem 

ART, SOUNDS AND SCIENCE

Proeftuin Silent Stage – 16:00

Yoga in je spijkerbroek, korte broek, jurkje, hotpants, bikini. Want na yoga en 
voor een festival nog omkleden is ook zo’n gedoe. Tijdens deze rustige easy 
silent yogales waan je je op het strand van Kenepa grandi. Laat jezelf even 
mee nemen in de stilte voor de festivalstorm. Om met een kalme mind in 
een relaxt lichaam te starten met Werfpop 2018. Ik denk dat ik op Yoga!

SILENTYOGA Proeftuin Silent Stage – 13:15

Hij groeide muzikaal op in de epische tijd van punk, new wave en vroege 
hiphop. Voor DJ Ed Rock zijn dit belangrijke invloeden die hem hebben 
geleerd niet bang te zijn voor experimentele sounds. Vuige en stoere 
muziek moet kunnen als dat nodig is.

DJ ED ROCK Proeftuin Silent Stage – 20:00

IN DE PROEFTUIN



Ook dit jaar mag de Silent Disco niet ontbreken op Werfpop! Deze keer met 
niemand meer dan DJ Manthem, ijzersterk in het scheppen van de juiste 
sfeer op het festivalterrein.

DJ MANTEM Proeftuin Silent Stage - 17:15

Alle wegen leiden naar Ruwedata ‘Move Around Sound’. Dit mobiele 12 volt 
soundsystem duikt op in onverwachte hoek! Ga keihard intiem los bij deze 
mini-rave met een Leidse DJ crew bestaande uit Keytown Sound, ManyFast, 
Hansie Dansie, SEBBA en Ruwedata en MC Swift.

Ruwedata ‘Move around Sound’ Field Stage - 17:15

In het kleinste theatermuseum van Nederland, Het Piepkleine Megamuse-
um, aanschouwt u een performance over het verlangen naar het blootgeven 
van onze volledige zelf.

Het Piepklein Megamuseum Field Stage - 17:15

Science Meets Business brengt Science naar Werfpop! Op het terrein krijg 
je de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van het Leiden 
Bio Science Park – dat aan dezelfde kant van het spoor ligt – en kun je 
je laten verbazen door de wereld van de wetenschap. Van jong tot oud is 
uitgenodigd om tussen het feesten door een dosis science en ondernemer-
schap op te halen onder het genot van een op spectaculaire wijze 
geproduceerd ijsje! Maak je eigen muziek, beleef de ruimte op een 
andere manier en ervaar wat er gebeurt op temperaturen van -196°C, ook 
in hartje zomer.

SCIENCE MEETS BUSINESS BRENGT SCIENCE NAAR WERFPOP!
Proeftuin Science Meets Rock ‘n Roll – 13:00

Geboren in Leiden en onder de rook van Rotterdam,  Frisse Sil en Gore 
Gerrit lullen niet maar draaien. Deze vaste Werfpopgangers gaan nu zelf de 
boel opblazen.

Frisse Sil en Gore Gerrit’s Trailer Trash Machine Proeftuin  – 13:00

De Proeftuin wordt mede mogelijke gemaakt door Proefpersoon, een onderdeel van Centre for 
Human Drug Research. Dit is een ona�ankelijke Leidse stichting die zich heeft gespecialiseerd in 
hoogwaardig geneesmiddelenonderzoek met nieuwe en bestaande genees-middelen bij patiënten 
en gezonde vrijwilligers. Nieuwsgierig? Kijk op proefpersoon.nl voor meer informatie.
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DE MENSEN ACHTER WERFPOP

MEET THE CREW



“Het is vanuit ons gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we 
met de gemeente afspraken hebben gemaakt om in de vorm van een pilot 
alsnog proefondervindelijk te ervaren of en hoe het mogelijk is om met 
eco-glazen te gaan werken,” aldus voorzitter Jeroen van der Lippe. De 
gehele organisatie van Werfpop werkt er momenteel keihard aan om de 
introductie en het gebruik van de eco-glazen tijdens het festival zo 
gemakkelijk mogelijk te maken voor de bezoekers én voor de 350 
vrijwilligers die meewerken aan Werfpop.

Yvonne van Delft, wethouder Werk, lnkomen, Economie & Cultuur, is bij de 
opening aanwezig om het eerste eco-glas te vullen. “Het college vindt het 
belangrijk om evenementen te verduurzamen. Met eco-glazen voorkomen 
we een hoop plastic afval. Werfpop is daarmee een mooi voorbeeld voor 
andere grote evenementen in de stad. We gaan samen met ondernemers 
het gebruik van eco-glazen invoeren bij alle evenementen. Ik wens Werfpop 
een mooie en succesvolle 37e editie toe.”

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van één eco-glas gelijk staat aan 60 
wegwerpbekers. Door het gebruik van deze eco-glazen, Groen Glas, blijft 
de Leidse Hout dus een stuk schoner, creëert minder plastic afval en hoeft 
er dus minder opgeruimd te worden. Daarbij zijn de eco-glazen 100% 
recyclebaar. Omdat de glazen van hard plastic zijn, kunnen ze tijdens het 
festival gespoeld worden en opnieuw worden uitgegeven.

HOE WERKT HET…
Tijdens Werfpop wordt bij het eerste drankje een half muntje statiegeld 
extra betaald en gedurende het festival kan het gebruikte eco-glas 
omgewisseld worden voor een schoon of nieuw eco-glas. Als Werfpop 
afgelopen is, kan bij het verlaten van het terrein het eco-glas ingeleverd 
worden en wordt het statiegeld terugbetaald. Het is ook mogelijk om het 
glas te doneren en zo bij te dragen aan een nog beter en mooier festival.

Eco-glazen op Werfpop 

Wil je meer weten over het beleid van de Eco-glazen
door Gemeente Leiden Kijk dan even op de website
van de gemeente Leiden.

Wil je meer weten over de Eco-glazen van Stichting
Greencups, Kijk dan even op de website van
greencups.nl

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/evenementenvergunning/eco-glazen-groen-glas/
www.greencups.nl


Eco-glazen op Werfpop 

PITCHER PERFECT
Is het telkens weer een “steen-papier-schaargevecht” wie biertjes moet 
gaan halen en ben jij niet de uitverkorene om deze in perfecte staat bij je 
vrienden af te leveren? Haal dan snel een pitcher bij een van de ecobeker
punten. Pitcher gevuld is 8 munten: 6 munten bier, 2 munten statiegeld

OP = OP !
Jouw vrienden blij, jij blij.



HUISREGLEMENT



Aan de informatie in dit programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en 
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie in dit programmaboekje 
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Werfpop aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid 
of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit programmaboekje.

Wil jij van de laatste nieuwtjes en bekendmakingen op de hoogte blijven? 
Volg ons op Facebook en Instagram of schrijf je in op de nieuwsbrief.

Heb je een episch idee of een geniale suggestie en kun je niet wachten om 
deze met Werfpop te delen? Mail deze dan naar info@werfpop.nl of stuur 
een berichtje naar onze Facebookpagina.

Stay connected!

Werfpop bedankt haar
sponsoren!

www.werfpop.nl/nieuwsbrief

