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ZONDAG 30 JULI, MAINSTAGE SUPERTOYS 
VILLAGE PEOPLE NAAR MILKSHAKE FESTIVAL  
 
Village People komt naar Milkshake Festival op het terrein van de Westergasfabriek in 
Amsterdam. De roemruchte mannen mogen zich tot op de dag van vandaag nog steeds ‘the 
kings of disco’ noemen, als leverancier van grote hits als In The Navy, Go West en natuurlijk 
YMCA. Village People is zondag 30 juli te zien op de mainstage Supertoys. 
 
Voor Marieke Samallo, initiatiefneemster van Milkshake Festival, is Village People een 
logische gast: “Wij houden van iconen! Daarom hadden we in het verleden al eens Hercules 
And The Love Affair, maar ook Boy George op de line up staan. Daar mag dan Village 
People ook niet bij ontbreken.” 
 
Village People behoeft vrijwel geen nadere introductie. De zes mannen staan garant voor een 
energieke show met ontzettend veel lol en plezier. Ze scoorden hun grootste hits aan het 
einde van de jaren zeventig. In Nederland deden de eerste singles niet enorm veel in de 
hitparades, maar dat veranderde met YMCA en In The Navy, die allebei op de eerste plaats 
terecht kwamen. YMCA stond gedurende drie weken nummer 1 en de opvolger In The Navy 
bereikte ook de hoogste positie. Ook in België scoorden ze met die nummers. YMCA staat 
sinds 1999 ook vrijwel onafgebroken in de Radio 2 Top 2000.  
 
In de VS zijn zij graag geziene gasten bij TV-programma’s als The Arsenio Hall Show, The 
Tonight Show with Jay Leno, Oprah en Rosie O’Donnell Show. Daarnaast maakten ze hun 
opwachting in series als Married with Children en Love Boat. Bovendien is de muziek van 
Village People veelvuldig te beluisteren bij speelfilms. Hun eigen speelfilm Can’t Stop The 
Music wordt nog steeds als een cult-film gezien. 
 
Village People bezit een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Daarnaast hebben de 
leden een groot aantal in de wacht weten te slepen, zowel in hun eigen VS als in Duitsland 
en Brazilië.  
 
29 en 30 juli 2017 
Milkshake Festival, ‘waar alles mag en niets moet’, duurt dit jaar wederom twee dagen, 
zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017. Vorig jaar dat voor het eerst het geval, in het kader van 
het eerste lustrum. Zowel nationale als internationale stage hosts hebben hun komst naar het 
Westerpark bevestigd. Milkshake laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en 
status niets met seksualiteit te maken heeft. Tijdens het festival heerst er een sfeer die vrij is 
van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de 
grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan 
verschijningsvormen. Milkshake viert de stad en haar initiatieven en zet zich in voor iets 
meer hoffelijkheid en liefde voor elkaar. Dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, travo, 
pikzwart of lelieblank: mensen zijn het zout van de aarde en dit gaan we vieren! 
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