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Nieuw reggae- en dub-festival Dubwise Village met Ziggi
Recado en King Shiloh
Liefhebbers van dub, reggae, dubstep en drum & bass komen ruimschoots aan hun trekken op
Dubwise Village, een nieuw festival dat op 16 en 17 juni 2018 neerstrijkt op De Ven in
Spaarnwoude. Dubwise Village biedt een veelzijdige, internationale line-up verspreid over vier
stages. Met artiesten als Ziggi Recado, King Shiloh Soundsystem en Smith & Mighty.
Op de live stage staat onder anderen Ziggi Recado met een nieuw album. Deze Nederlandse reggaezanger heeft met zijn band wereldfaam verworven, met jarenlange tours en hits in landen als Jamaica
en Portugal als resulaat. Ziggi komt rond Dubwise Village met een nieuw album.
Het bekende King Shiloh Soundsystem uit Amsterdam heeft twee dagen een eigen stage en ontvangt
hier vele gastartiesten. Het duo Smith & Mighty uit Bristol viert zijn 30-jarig bestaan op Dubwise
Village. Overige artiesten zijn Earl-16 (bekend van Leftfield), Egoless, Kongo Banga, Joggo, Radikal
Guru en nog vele anderen. Er is er ook een camping voor een gelimiteerd aantal bezoekers.
Uniek is de wedstrijd voor bands in de genres dub, reggae of gerelateerde stijlen. Bands kunnen
buiten een plek op het hoofdpodium ook nog een professionele studio-opname winnen. Op culinair
gebied tref je eveneens een grote verscheidenheid aan. Er is genoeg plek om even lekker te chillen
onder het genot van een hapje en een drankje en om lekker rond te dwalen over de vintage markt.
Kortom, twee dagen vol muziek en gezelligheid op De Ven in Spaarnwoude.
De voorverkoop voor Dubwise Village is reeds van start gegaan. Het aantal kaarten voor dit intieme
festival is beperkt. Vis dus niet achter het net!
Dubwise Village Weekender
Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018
13:00 tot 23:00
De Ven, Velsen-Zuid Spaarnwoude
Website: dubwisevillage.com
Facebook: facebook.com/dubwisevillage
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Noot voor de redactie
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en mogelijke publicatie van dit nieuwe festival op uw medium. Meer
informatie kunt u vinden op http://dubwisevillage.com/.Heeft u vragen en of suggesties (ook voor wintacties en
interviews) neemt u dan contact op met onderstaand contactpersoon.
Dubwise Village is een productie van:
Cultshift Collective B.V.
Zuiddijk 69
1501 CC Zaandam
Contactpersoon:
Lars Johansson lars.jhn@gmail.com | 06 817 872 97
Beeldmateriaal (rechtenvrij) kan hier worden gedownload:
http://dubwisevillage.com/info/press/

