
Agenda

Maandelijkse openbare 
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

11-12 april
International Cannabis Business 
Conference, met o.a. Steve DeAn-
gelo,  Georg Wurth, Ed Rosenthal, 
Debby Goldsberry, Ngaio Bealum. 
Tickets vanaf $399. Maritim Ho-
tel, Berlijn, Duitsland.

7 mei
Global Marijuana March in ruim 
200 steden wereldwijd.

11 juni
Cannabis Bevrijdingsdag, Flevo-
park, Amsterdam. Organisatie: 
stichting VOC. Gratis toegang.

Nu het grote Reguleren Seminar en de Tweede Ka-
mer verkiezingen achter de rug zijn, richt het VOC 
zich de komende weken op ons jaarlijkse gratis pro-
testival Cannabis Bevrijdingsdag. In dit Logboek 
de eerste namen van artiesten en sprekers. 

Logboek VOC maart – april 2017

11 juni: negende 
Cannabis Bevrijdingsdag 
in Amsterdam!

Het is een traditie geworden: 
sinds 2015 verspreiden we de 
eerste posters en flyers voor Can-
nabis Bevrijdingsdag op Spanna-
bis, de grootste cannabisbeurs ter 
wereld, in Barcelona. We vertrok-
ken dit jaar met een team van vijf 
VOC’ers en twintig kilo drukwerk, 
met een dag extra om Cannabis 
Social Clubs te bezoeken. Het 
weer was uitzonderlijk goed en de 
sfeer op de beurs zoals altijd uit-
stekend, met veel oude bekenden 
en heel veel cannabis. Voor de 
posters en flyers voor de negende 
Cannabis Bevrijdingsdag hebben 
we gekozen voor vredesduiven met 
een cannabisblad in hun snavel. 
Locatie is opnieuw het Flevopark 
in Amsterdam. De bands van deze 
negende editie:

Jesus Evil 
Highway
Geheel in het zwart gekleed brengt 
dit Rotterdamse collectief een 
donkere cocktail van vooroorlogse 
Western Swing, Outlaw en Hillbilly 
Country, Bluegrass en een vleug 
rauwe Rockabilly. 

Mooon
Waarschijnlijk de jongste band die 
ooit op Cannabis Bevrijdingsdag 
heeft gestaan. Mooon komt uit 
Aarle-Rixtel en bestaat uit de broers 
Tom en Gijs de Jong (bas en drums) 
en hun neef Timo van Lierop (zang, 
gitaar). Garage en blues, surf en 
psychedelica of zoals ze het zelf noe-
men: ‘Good Music’. 

Heights 
Meditation
Sinds 2010 timmert Heights Medita-
tion uit Amsterdam aan de weg met 
roots reggae, lovers rock, dancehall 
en een energieke live show waar de 
passie vanaf spat. In 2015 won de 
acht man sterke groep de Beneluxxl 
Reggae Contest en vorig jaar maak-
ten ze veel indruk op Reggae Geel.Jesus Evil Highway
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Over het VOC

Het Verbond voor Opheffing van 
het Cannabisverbod (VOC) is een 
onafhankelijke, niet-commerciële 
stichting, die sinds 2009 strijdt 
voor fatsoenlijk cannabisbeleid in-
clusief het recht op thuisteelt. Ons 
doel is opheffing van het verbod 
op cannabis. Meer informatie:   
www.voc-nederland.org 
Twitter: @vocnederland

The Dubbeez
Ze bestaan pas twee jaar, maar de ze-
venkoppige Amsterdamse dubforma-
tie The Dubbeez heeft al een CV om 
u tegen te zeggen, met optredens op 
Paaspop, Zwarte Cross, Noorderslag 
en bij DWDD. Als winnaars van de 
World Reggae Contest in Polen moch-
ten ze een album opnemen op Jamai-
ca, het land van hun grote voorbeelden 
Lee Scratch Perry, King Tubby en Da-
mian Marley. 

Son Mieux
Camiel  Meiresonne was toetsenist  
bij Soul Sister Dance Revolution en 
zanger van All Missing Pieces voordat 
hij in 2015 solo ging onder de naam 
Son Mieux. De eerste single Easy 
werd een bescheiden hit en 3FM riep 
Son Mieux uit tot Serious Talent. Nu 
ING het aanstekelijke Easy gebruikt in 
haar nieuwe tv reclame lijkt een door-
braak binnen handbereik.  

Cannabis 
University
Nieuw dit jaar is de Cannabis Univer-
sity, die in de plaats komt van het Can-

nabis Film Festival. In een grote tent 
kun je terecht voor presentaties, mas-
ter classes, demonstraties en panel-
discussies met topsprekers uit de hele 
wereld. Een greep uit de sprekers:

Ricardo Baca 
(VS)
VICE noemde hem ‘the nation’s most 
prestigious cannabis editor’ en zaken-
tijdschrift Forbes rekent hem tot een 
van de ‘seven most powerful people 
in cannabis’. Eind 2013 werd Ricardo 
Baca de eerste cannabis redacteur 
van The Denver Post, de grootste 
krant van Colorado. Hij zette er The 
Cannabist op, nog steeds een gewel-
dige digitale nieuwsbron over de plant. 

Martin Barriuso 
(Spanje)
Als voorzitter van een van de oudste 
Spaanse Cannabis Social Clubs, Pan-
nagh in Bilbao, is Martin Barriuso een 
van de bekendste en meest geres-
pecteerde voormannen van de CSC 
beweging. In 2015 werden diverse 
bestuursleden van Pannagh, inclusief 
Martin, veroordeeld tot acht maan-

den voorwaardelijke celstraf en een 
boete van €250.000. Het hoger be-
roep in deze zaak loopt nog. 

Doede de Jong 
(Friesland)
Behoeft geen introductie voor High-
life lezers. 

Cannabis 
Career / Testlab 
Amsterdam
Sinds een paar jaar verzorgt Cannabis 
Career beroepstrainingen voor coffee-
shopmedewerkers. Twee ervaren trai-
ners geven een exclusieve masterclass 
over cannabinoïden en terpenen. 
Check voor het volledige programma 
www.cannabis-bevrijdingsdag.nl

Hennepmarkt 
Zoals elk jaar kun je op de Hennep-
markt terecht voor alles wat met 
onze favoriete plant te maken heeft, 
van zaden en vaporizers tot hennep-
kleding en dab rigs. Mail voor vragen 
over het huren van een kraam naar 
market@cannabisliberationday.org. 
Tot ziens in het Flevopark op 11 juni!

Ricardo Baca
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