Logboek VOC

Wat is er te doen op
de zevende editie?
Kom 14 juni naar Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam!
Op 14 juni is het weer zover: dan organiseert de
stichting VOC voor de zevende keer Cannabis Bevrijdingsdag, het grootste cannabis en hennep evenement van Nederland, in het Flevopark in Amsterdam. We verwachten bezoekers uit heel Europa en
uit heel Nederland, natuurlijk. In dit logboek kun je
alvast kennis maken met de artiesten, sprekers en
Dj's die dit jaar op zullen treden. Zorg dat je erbij
bent; de toegang is zoals altijd helemaal gratis!

Presentatie: DC Lama
Zijn verhalen en columns, gebundeld
in 'Hasjstickie Drugs' en 'Wieteratuur',
behoren tot het grappigste wat er
in Nederland over cannabis
en coffeeshops is geschreven. En hij presenteert
sinds de eerste editie
Cannabis Bevrijdingsdag: DC Lama, bij
sommigen
bekend als
Dennis Lahey.

opgeroepen voor een hoger doel; het
volk bevrijden van crisis en onderdruk-

Knight Susan
Deze tienkoppige, frisse en vrolijke
band uit Groningen verblijdt sinds
begin 2012 menig feestje en festival met opzwepende ska, gekruid
met reggae, funk en Zuid Amerikaanse klanken. Zelfs bij notoire
niet-dansers krijgt Knight Susan de
voetjes van het gras!
De Rupelsoldaten (België)
In 2005 worden de Rupelsoldaten
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14 juni
Zevende editie Cannabis
Bevrijdingsdag, Flevopark,
Amsterdam. Gratis
toegang!
19-21 juni
Spannabis Málaga, zesde
editie. Málaga, Spanje.
27-28 juni
Product Earth Expo: ‘Hemp
Trade Show, Exhibition,
Music Village & Camping’.
Peterborough, Engeland.

Natty (Engeland)
Natty werd in 1983 als Alexander
Akiloe Philip Modiano geboren in
San Francisco, maar groeide op in

ARTIESTEN
Isabelle Amé
Ze omschrijft haar muziek als 'folkpop
geïnspireerd door country en piraten'.
Haar debuut single 'It's OK' verscheen
toen ze nog studeerde aan de Tilburgse Rockacademie en werd meteen
opgepikt door Giel Beelen. Ontwapenend, vrolijk en zomers. Leuk: Isabelle
werkt in één van de coffeeshops van
The Grass Company.

Agenda

De Rupelsoldaten

king. Hun wapens: vette dancehall
ritmes, kritische lyrics en genoeg humor om de moraal van de troepen
hoog te houden. De strijd gaat gepaard met een hevig feest en zo werden al vele steden en gehuchten op
spectaculaire wijze bevrijd. Vandaag
is Amsterdam aan de beurt...
EinsteinBarbie
EinsteinBarbie werd in 2007 opgericht in Amsterdam door dichteres
en zangeres Stella Bergsma en musicus Steven de Munnik. Met hun
eigenzinnige mix van pop, rock hiphop en jazz maakten ze veel indruk
op Cannabis Bevrijdingsdag 2011,
in het Westerpark. Een reprise om
niet te missen...

Natty

Jodie en Marc Emery

Londen. Met een Zuid Afrikaanse
moeder en een Brits-Italiaanse vader is zijn brede muzikale oriëntatie
genetisch bepaald. In 2008 verscheen zijn debuut cd 'Man Like I',
een heerlijke mix van reggae, folk en
soul. In 2011 toerde hij door de VS
als voorprogramma van Ziggy Marley. Vandaag verwelkomen we Natty
in het Flevopark, als afsluiter van de
zevende Cannabis Bevrijdingsdag.
DJ's
Vaste waarde uit Oostenrijk, DJ
Skunkstar, draait drum & bass, reggae en dub, dancehall en jungle tot
een onweerstaanbare mix. Exclusief
uit Londen: Dj Dr Tompson, die vaste
bezoekers kennen als frontman van
de Dirty Soul Rockers, draait twee
sets waarin onze favoriete plant een
hoofdrol speelt. Covenant Sound System uit Den Bosch heeft een eigen
reggae & dub area, aan de noordkant van de vijver. Volg de bassen...

bis prohibition, which costs billions
of dollars annually, contributes to
overcrowded prisons and extreme
policing, and puts public safety and
civil liberties at risk.'

kaanse klanten. Met de opbrengst
financierde hij cannabisactivisme.
Marc's winkel Hemp BC in Vancouver groeide sinds de opening
in 1994 uit tot het epicentrum
van cannabisactivisme in Canada.
Hij richtte de BC Marijuana Party
op, tijdschrift en website Cannabis
Culture en tv-zender Pot TV. Tegen
NRC/Handelsblad zei hij in 2010
dat het zijn doel is 'de overheid te
overwoekeren en de oorlog tegen

Doede de Jong (Friesland)
'De bekendste wietkweker van Nederland' behoeft eigenlijk geen introductie. Vanuit Appelscha voert
Doede de Jong

SPREKERS
Annie Machon (Groot-Britannië)
Het levensverhaal van Annie Machon
leest als een thriller. Ze werkte als
geheim agente bij de Britse geheime
dienst MI5, maar verliet de dienst
drugs te dwarsbomen door zoveel
mogelijk cannabis te laten groeien, en activiteiten te steunen om
cannabis te legaliseren.'

Annie Machon

met haar toenmalige partner om als
klokkenluiders criminele activiteiten
binnen de geheime diensten aan de
kaak te stellen. In 2005 verscheen
haar eerste boek 'Spies, Lies and
Whistleblowers'. Sinds maart 2012
is ze Europees voorzitter van LEAP,
Law Enforcement Against Prohibition.
Jodie Emery (Canada)
Jodie Emery was twintig toen ze in
2004 naar Vancouver verhuisde en
ging schrijven voor Cannabis Culture, het cannabis tijdschrift van
Marc Emery. Anderhalf jaar later
trouwde ze met de 'Prince of Pot'.
Ze vat haar missie als volgt samen:
'My focus in activism has been on
ending the failed policy of canna-

Doede al ruim drie decennia strijd
voor gezond verstand en legalisering van cannabis. Nog steeds
hangt hem een absurde ontnemingsvordering van ruim twee ton
(!) boven het hoofd. Op 26 augustus dient zijn hoger beroep, samen
met dat van 'model-kwekers' John
en Ines uit Bierum.
(geen) Ed Rosenthal (VS)
Helaas bleek het voor Ed Rosenthal
onmogelijk om dit jaar naar Cannabis Bevrijdingsdag te komen. Hopelijk lukt het volgend jaar wel. We
werken aan een waardige vervanger.
Marc Emery (Canada)
De Canadese ondernemer, politicus en activist Marc Emery, beter bekend als 'The Prince of Pot',
kwam in augustus 2014 vrij na
een celstraf van vier jaar in de VS.
Jarenlang verkocht hij per post
cannabiszaden, ook aan Ameri-

Cannabis Film Festival
Alle films worden gratis vertoond in de
Zevenster, de grootste mobiel Ger van
Europa. We organiseren dit jaar twee
debatten met (inter)nationale deskundigen in de filmtent, over medicinale
cannabis en over de kansen en risico's
van legalisering. Check de website
www.cannabis-bevrijdingsdag.nl
voor het volledige programma.

Over het VOC
Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting,
opgericht na het eerste Cannabis
Tribunaal in december 2008. Het
VOC strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op eigen teelt en tegen betutteling en
repressie. Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/@vocnederland
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