Cannabis Bevrijdingsdag 2011

Fuck die politici!
Foto’s: Highlife, Derrick Bergman Gonzo Media

In een zonovergoten Westerpark in Amsterdam werd
op 8 mei een zinderende derde editie van de Cannabis
Bevrijdingsdag gevierd. Enige duizenden mensen bezochten
het festivalterrein, waar tot in het donker feest gevierd werd.
De organisatie mag terugkijken op een geslaagde happening.
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Prettig gestoord: Dwangbuizerdeffect

Def P & the Howling Coyotes

Presentator DC Lama deelt uit

Livestream via De Ridder Radio op internet

De filmtent van Legalize!
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Rootical Transformation

EinsteinBarbie

Van alle gemakken voorzien…

Eén van de vele stands

Jackie Woerlee:
Fuck die politici!

Ziggi Recado & Renaissance

Symbool van vrijheid?

Ivo Op-Stelten controleert
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