Nieuwe namen Walhalla Zomerfeesten bekendgemaakt!
Het festivalseizoen is officieel begonnen, dus de Walhalla Zomerfeesten kunnen ook niet
achterblijven! Het bestuur kan weer met gepaste trots enkele namen bekendmaken die
staan die voor een onvergetelijk feestje gaan zorgen op 18,19 en 20 juli!

Brocco
De Zomerfeesten zullen dit jaar geopend worden door de regionale DJ Brocco.
Brocco heeft enkele Nederlandse festivals op zijn naam staan, zoals: Festyland, Jera on
Air, Vlierden Kermis, 9zero en nog vele anderen. Ook heeft hij verschillende kroegen,
clubs en discotheken een bezoek mogen brengen als DJ.
Je kunt in zijn set de variatie verwachten tussen house en hiphop, via wat happy
hardcore en bubbling naar dance- en trapbangers!
https://www.facebook.com/deejaybrocco

Paul Elstak
Als tweede DJ op de vrijdag zal de Haagse Paul Elstak ons festival aandoen! Paul Elstak is
een van de legendes uit de 90’s, en draait nog steeds de mooiste platen uit die tijd.
Vanwege de revival van Happy Hardcore en de vele 90ties feesten waar Paul Elstak voor
gevraagd werd, is hij zich naast Hardcore, weer actief bezig gaan houden met Happy
Hardcore. Hij heeft een druk schema en draait ieder weekend op (happy)hardcore en
90ties feesten door Nederland, Duitsland en België. Ook in andere landen van Europa
wordt hij regelmatig geboekt. Italië, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk,
Schotland, Finland, Rusland en de Oekraïne zijn landen waar hij nog steeds vele fans

heeft. Zijn fans zijn overal, zelfs in Australië en Los Angeles heeft Paul de afgelopen jaren
opgetreden.
http://www.paulelstak.nl/nl/

Coppersky
Op de zondag van de Zomerfeesten: Coppersky! Een stel eigenwijze maar toch relatief
bescheiden setje broers besteeg in 2011 het toneel van de bandcultuur. Dit na anderhalf
jaar zwoegen, opgesloten in een clichématige fabriekshal, waar zij de dood in de ogen
keken. De drang naar erkenning maakte dat de heren op zoek gingen naar behapbare
melodieën die de massa zonder blinken kon slikken. Kort daarna verleidde het nog
onderontwikkelde bandgeluid de 3voor12 luisterpaal en een paar 3FM DJ’s waardoor de
band 3FM Serious Talent werd. Dit bracht de vier mannen op zeer diverse podia.

BZB
Aan het begin van onze zondagavond een oude bekende van de Zomerfeesten. Band
zonder Banaan zal dit jaar alweer voor de 4de keer ons podium aandoen. Een korte
introductie voor degenen die de afgelopen jaren onder een steen geleefd hebben ..
Lowlands, Parkpop, Pinkpop, Paaspop, FestyLand en Zwarte Cross: BZB kwam, zag en
overwon! Vanaf het begin tot de huidige BZB heeft er een ware evolutie plaatsgevonden
tot de sound die er nu is: Nederfolkrock. Op hun laatste album ‘7’, wat overigens een
nummer 7-notering behaalde in de nationale album top-100, komt deze term compleet
tot z’n recht. Deze CD komt uiteraard uitvoerig aan bod, afgewisseld met de oude BZBklassiekers!

Def P & Beatbusters
Na het succes van Mark Foggo afgelopen jaar zal weer een skalegende de Zomerfeesten
afsluiten: Def P & Beatbusters!
Def P & Beatbusters is dé gouden combinatie van ska, reggae & nederraps. Bij
elkaar vormen Osdorp Posse's frontman, nederrap pionier Def P en Beatbusters, met
hun ongeevenaarde lijst van dampende live-shows, de meest ervaren Nederlandse
podiumbeesten van de afgelopen 25 jaar.
Ruim 10 jaar geleden ontstond deze 'combi', waarna ze met het album 'Aangenaam'
en de top10 hit 'Bubbelbad', van Pinkpop tot Lowlands Alphatent en bijna alle andere
podia, compleet hebben platgespeeld. Na een onderbreking van meerdere jaren
kwam langverwacht en op veler verzoek eindelijk een vervolg. Met het album 'Hard
op Weg' in 2011 en een flinke serie daverende live-shows op vele podia. In 2013 is
weer gewerkt aan nieuwe nummers, die begin 2014 uit zullen komen, dit keer niet in

de vorm van een standaard nieuw album, maar in een ander bijzonder jasje
gestoken.
Def P & Beatbusters staan daarmee dan ook weer te popelen om in 2014 als geen
ander alle festivals op zijn kop te zetten en grote massa's publiek te laten stuiteren
en meezingen. Met klassiekers van het album 'Aangenaam' en 'Hard op Weg' en een
partij nieuwe diepgaande stuiterende live muziek.
Def P & Beatbusters is en blijft bekend en berucht als een van de beste festivalbands
aller tijden.
http://www.beatbusters.nl
https://www.youtube.com/watch?v=d52YvLYTHSo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=noXop2YcSsU&feature=youtu.be

She’s Back
She’s back zal een van de openers zijn van de Zomerfeestenzondag. De band wist een
plaats te veroveren via de Battle of Bands bij OJC de Comeet. She’s back brengt
swingende covers van o.a. Anouk, Tina Turner en Alanis Morisette maar ook AC/DC en
The Police.

http://www.shes-back.nl
http://www.shes-back.nl/shesback.mp4 -- video

