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Artiesten:
STOOKER & JANSEN
Een bijzondere opening dit jaar: de Oosterse percussie en etnische trance muziek van het Rotterdamse duo
Stooker & Jansen, met een opwindende performance van buikdanseres Naïma. Een lust voor oog en oor...
VAN PIEKEREN
Jan van Piekeren werd landelijk bekend als boegbeeld van de Social Cannabis Club Domstad, maar hij is al veel
langer zanger en songschrijver. In 2013 verscheen zijn solodebuut 'De Verdieping'. Van Piekeren live is humor en
hartstocht, fraaie teksten en een doorleefde voordracht. Chanson meets blues meets cabaret.
HARRY MO & BAND (Virgin Islands)
Harry Mo groeit op in de Dominicaanse Republiek, zingt in het kerkkoor en verhuist als tiener naar de
Maagdeneilanden. Reggae ontdekt hij pas later, als soldaat in Duitsland, rond de val van de Muur. Hij zingt bij
verschillende bands en gaat in 2003 solo. Warme roots reggae, gedragen door Mo's kristalheldere stem.
REAZUN
ReaZun, bekend als Franstalige rapper van The Kyteman Orchestra, bracht in maart een Nederlandstalige plaat
uit, 'Ik, Ben Hartman'. Het nummer 'Kush' is een ode aan cannabis in al haar smaken. Top Nederhop.
DEF P & BL3NDER
BL3NDER staat voor 'Bas van Lier Trio ‘n Die Ene Rapper'. Die rapper is niemand minder dan Def P, godfather
van de Nederhop, tevreden roker en huisvriend van Cannabis Bevrijdingsdag. Een unieke blend van vloeiende
raps en dampende jazz door topmuzikanten, met een breed scala invloeden uit de zwarte muziek.
ANTWERP GIPSY SKA ORCHESTRA (B)
Deze zeven man sterke formatie trekt sinds 2003 door Europa en laat een spoor van verschroeide podia en
murw gedanste menigtes achter zich. De cd 'I Lumia Mo Kher' (De Wereld Is Mijn Huis) leidde tot optredens op
Lowlands en Dour. Een opzwepende clash van hartstochtelijke Roma muziek en supersnelle ska.
DJ NEO PRO
Resident in de Amsterdamse Kashmir Lounge, mixt relaxte soulful deephouse met world tracks.
DJ SKUNKSTAR (AU)
Onze eigen resident Dj uit Linz, Oostenrijk draait dampende drum & bass, jungle en dub, strictly vinyl.
DC LAMA
Voor de zesde keer presentator van Cannabis Bevrijdingsdag: schrijver, cartoonist, vader en strijder tegen de
war on drugs DC Lama.
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Sprekers:
MILA JANSEN
Voor veel liefhebbers van cannabis -en zeker voor de hasjliefhebbers- behoeft Mila geen introductie. De faam
van de de 'Hash Queen of Amsterdam', uitvindster van de Pollinator en de Ice-o-Lator, reikt tot ver buiten onze
landsgrenzen. Mila spreekt voor het eerst op Cannabis Bevrijdingsdag.
HENK VAN DALEN
Oprichter en eigenaar van Dutch Passion en pionier van de moderne cannabiscultuur. Dutch Passion behoort
tot de oudste en meest innovatieve cannabiszaadbanken ter wereld.
HANKA GABRIELOVÁ (CZ)
Een van de bekendste cannabisactivisten van Tsjechië en oprichter van hennepbedrijf Hempoint (te bezoeken
op de Hennepmarkt). Dit jaar is Gabrielová kandidaat voor de Groenen bij de Europese verkiezingen.
MICHEL DEGENS (B)
Voorzitter van de Mambo Social Club, de tweede Cannabis Social Club van België, in Hasselt. Degens werkte
jarenlang in een Maastrichtse coffeeshop, maar verloor door de wietpas zijn baan én zijn bron van cannabis.
DOEDE DE JONG
'Doede verdient geen straf, maar een lintje', Twitterde iemand tijdens het live tv interview van Eva Jinek met 's
lands bekendste biologische wietkweker -en VOC medewerker- te Appelscha. Daar is weinig aan toe te voegen.

Cannabis Filmfestival:
Haschisch

Regie: Daniel Gräbner, D, 2002, 80 min.

The House I Live in

Regie: Eugene Jarecki, VS, 2012, 108 min.

Weed Wars: medical marijuana hits reality TV

Discovery Channel/Reason, VS, 2011-2012, 60 min.

Steven Kompier: 4 jaar cannabis nieuws

Regie: Steve Kompier, NL, 2011-2014, 30 min.

Fryske Himp, in poldermodel

Regie: Ernst Ellerman, NL, 2013, 31 min.

Animatie special

Diverse makers, landen en jaren, 60 min.

Weed - Sanjay Gupta reports

CNN, VS, 2013, 44 min.

Cannabis growing timelapse videos

Dutch Passion, NL, 2013-2014, 15 min.

Weed 2: Cannabis Madness - Sanjay Gupta reports

CNN, VS, 2014, 44 min.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VOC woordvoerder Derrick Bergman:
Tel: 040-2572818 | Mail: info@voc-nederland.org | Twitter: @vocnederland
www.cannabisbevrijdingsdag.nl | www.voc-nederland.org

