
PHOTO MEET&GREET
RONDA GARDEROBE 
(1E VERDIEPING)
Op de foto met je favoriete artiest? 

Kom na afloop van een concert naar 

de Photo Meet&Greet op de eerste 

verdieping.

KIMS WINTERATELIER 
EN GLITTERTATTOOS
RONDA BUITENBALKON 
(4E VERDIEPING)
Bij Kims Winteratelier kun je je 

creativiteit kwijt. Er wordt geknutseld 

en gefröbeld, Kim en Kira helpen je 

waar nodig en wat je maakt mag mee 

naar huis. Meer zin in een glittertattoo? 

Kies er één uit en laat je versieren 

met een toffe tattoo! Maximaal één 

glittertattoo per persoon.

GLIJPARADIJS
K.F. HEIN FOYER
Heb je de reuzeglijbaan al gespot? Glij 

naar beneden van de ene verdieping 

naar de ander terwijl je ouders via de 

trap moeten. Eenmaal beneden glij je 

zo de sokkenschaatsbaan op!

MY FIRST FESTIVAL-
BANDJE
K.F. HEIN FOYER
Bij een echt festival hoort natuurlijk 

ook een festivalbandje: wil je 

VIP, Access All Areas, Crew of 

allemaal? Je maakt ‘m zelf bij de 

festivalbandjesstand van Hotmamahot. 

Hoe mooi wordt die van jou?

POKÉ CENTER TIKSPEL
PANDORA FOYER
Even je energie eruit rennen bij dit tik

spel?! We toveren de Pandora Foyer 

om tot een heus Pokémon Center, waar 

jij in de schoenen van jouw favoriete 

Pokémon kan staan! Weet jij als Pikachu, 

Scorbunny   , Lucario of Bulbasaur uit han

den te blijven van de Pokémontrainers? 

Of word je gerevived bij Nurse Joy en 

Professor Oak?

TAARTROVERS KRIEBEL 
KABINET
DE PIT (8E VERDIEPING)
In het Taartrovers Kriebel Kabinet 

fladder, kruip en vlieg je naar de 

wereld van de insecten. Laat kleine 

kriebelbeestjes tot leven komen, droom 

weg tussen het gezoem of word zelf 

een reuzeninsect. Er is van alles te 

onderzoeken, maken en speuren in het 

kabinet.

OASE VAN RUST
CLUB NINE
Veel mensen, veel muziek en wil je 

heel eventjes rust? We hebben op de 

negende verdieping in Club Nine een 

rustig plekje in gericht waar je even tot 

jezelf kunt komen.
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RONDA
FRENK DE SLAK 
HIPHOPSHOW
11.45 - 12.30
Een volwaardige hiphopshow 
met harde beats en scherpe 
teksten: perfect voor de jongste 
generatie muziekliefhebbers. 
Dit gloednieuwe concept komt 
van Rico; voormalig Opgezwolle 
frontman. Met muziek van 
producer Dries Bijlsma (o.a. 
producer Typhoon).

UNITY
13.00 - 13.30
De vrolijke girlband UNITY bestaat 
uit Naomi, Maud, Jayda en Demi. 
In 2020 wonnen ze het Junior 
Songfestival met hun liedje Best 
Friends. Singles als Have my heart 
en Let’s Go On A Vacay stonden 
allemaal op 1 in de Kids Top 20 en 
in 2021 won UNITY de Tina Award 
in de categorie: Grootste Talent.

BENR
14.15 - 14.45
BENR is een Nederlandstalig pop
duo uit Utrecht, Bart en Robin, die 
ook nog eens beste vrienden zijn. 
Hun hertalingen van Engelstalige 
nummers uit de Top 40 worden 
online miljoenen keren beluisterd. 
In een energieke show met hun 
live band spelen ze zowel hun 
hertalingen zoals Utrecht en In 
The Stars maar ook hun laatste 
singles zoals Beetje Gek en Hart 
van Steen.

RONNIE FLEX
15.15 - 15.45
Ronnie is de populairste 
rapper van Nederland en laat 
zijn Caribische roots lekker 
doorklinken in zijn muziek. De 
eigenzinnige performer scoort 
regelmatig megahits, zo bracht 
hij singles uit met Snelle (In de 
Schuur) en Kriss Kross Amsterdam 
(Adrenaline). Met FLEMMING 
scoorde hij afgelopen september 
zijn 27e Top 40 hit.

PANDORA
MOOI WEER OP 
STRAAT
12.30 - 13.05
Deze energieke enthousiaste 
coverband speelt met unieke 
instrumenten. De muziek gaat van 
hedendaagse elektronische house 
en hiphop platen tot herkenbare 
meezingers. Verwacht sexy 
sax-solo’s, ritmische gitaren en 
cajóns, en last but not least: de 
nostalgische accordeon.

BLAASKAAK
13.30 - 14.00
Utrechtse band Blaaskaak claimt 
een dj te kunnen vervangen op 
een goed dansfeest en dat komen 
ze bewijzen! Met hun brassrave 
covers van populaire liedjes treden 
ze overal op waar maar kan. 
Letter lijk, want de mannen hebben 
geen versterkers nodig en nemen 
hun instrumenten op de fiets mee.

SIGOURNEY K.
14.45 - 15.15
Deze zangeres en danseres (So 
You Think You Can Dance en Body 
Language) maakt dansbare pop 
met herkenbare teksten over boys 
& relaties. Haar doorbraak kwam 
met het nummer Vluchtstrook 
en dit jaar scoorde ze met 100 
SMSjes. Verwacht een topshow 
incl. danseressen en dj!

HERTZ
AMSTERDAMS
ANDALUSISCH
ORKEST
12.30 - 13.00
Ontdek tijdens dit concert 
verschillende muziekvormen 
uit diverse tijden en stijlen. 
Van het rijke Arabo Andalus 
tot mystieke Oosterse muziek 
tot improvisatiemuziek uit de 
Arabische wereld, bij het AAO 
hoor je het allemaal.

JAZZ KIDZ
13.45 - 14.15
De lefgozertjes van Jazz Kidz 
komen van Muziekschool 
Amsterdam. Elk jaar is er plaats 
voor nieuwe talentjes en stromen 
er kidz (met een hoop extra 
ervaring) door naar de bands 
voor oudere kinderen. Tijdens dit 
concert zie je de sterren van de 
toekomst voor het eerst!

CLOUD NINE
FRANK GROOTHOF
11.30 - 12.20 
EN 14.30 - 15.20
Douwe, de duivel en zijn ouwe 
moer. Dit meeslepende verhaal 
wordt op spannende en weer
galoze wijze verteld door Frank 
Groothof (Sesamstraat, Klokhuis) 
op de prachtige, live uitgevoerde 
muziek van o.a. Prokofjev, Poulenc 
en Debussy.

KIKKER SWINGT
13.15 - 13.50
Kikker Swingt is een 
kindervoorstelling voor jong en 
oud met prachtige, ontroerende 
verhalen over Kikker, het beroem
de figuurtje van Max Velthuijs, op 
jazzmuziek van Tony Overwater en 
band.

WAT ZEG JE? 
My First Festival is volledig afge
stemd op kinderen. Dus ook het 
volume van de muziek: die staat 
zachter dan normaal. Vind je het 
nog te hard? Dan kun je bij de gar
derobe of bar gratis oordopjes ha
len. Of wandel langs de infostand. 
Hier zijn leuke gehoorbeschermers 
te koop, in verschillende kleuren.

DORST EN TREK
Ben je even uitgedanst? De 
meeste foodpunten zijn op 
Park 6. Een extra hotdog-stand 
vind je bij de Ronda foyer op 
de 2e verdieping en met een 
strippenkaart kun je drie maal 
limonade tappen bij de Limo-bars 
op de 2e, 6e en 9e verdieping.

INFO EN STORE
Bij de infostand op Park 6 kun 
je terecht voor al je vragen, 
strippenkaarten voor limo en 
hotdogs, festival t-shirts én 
gehoorbeschermers voor kinderen 
in verschillende coole kleuren.

AFTERPARTY 
MET TIKTOKHITS
15.30 - 16.30
De leukste festivaldag ever zit 
erop, maar nog geen zin om 
naar huis te gaan? Kom gezellig 
dansen op de afterparty op Park 6. 
DJ Chris draait de populairste 
TikTokhits van het moment. 
Oké dan, ouders mogen ook 
nog blijven! 


