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10 JAAR VERDER, ÉÉN FRIS-GENERATIE RIJKER 
17 MAART SUPERSTAR EDITION FRIS IN WESTERUNIE AMSTERDAM 
 
Amsterdam, 7 maart – Vrijdag 17 maart staat de Westerunie in Amsterdam in het teken van de 
Superstar Edition van FRIS. Het 10-jarig jubileum van het fenomeen (“FRIS-feesten” is sinds al 
woord 2012 opgenomen in de Nederlandse Van Dale woordenboeken) wordt gevierd met live-
optredens van Mula B, Ilias op de Beat, Whipcream en vele anderen.  
 
Oprichter Philippe Hes kijkt terug op het ontstaan van FRIS: “Toen ik 18 was, organiseerde ik 
feestjes voor studenten en trainde een elftal van 13-jarige voetballertjes bij AFC. Die jongens 
vroegen ons of wij niet een keer een feestje konden organiseren, omdat er in het weekend nooit iets 
leuks te doen was voor leeftijdsgenoten. Toen ontstond het idee voor FRIS. Nu, na 10 jaar is het 
nog steeds een succesformule en hebben we ook één en ander bereikt: ruim 1 miljoen jongeren, 
2500 artiesten en 800 edities! Dat had ik niet kunnen bedenken bij ons eerste feestje voor een kleine 
tweehonderd jongeren in Amsterdam.” 
 
FRIS staat voor verantwoord uitgaan, zonder drank, drugs en tabak voor jongeren van 12-16 jaar. 
Niet meer hangen op straat of op de bank, maar een avond met je vrienden in de grote club in je 
stad. FRIS doet op dit moment 20 steden aan en telt jaarlijks ruim 100 edities. Sinds 2007 hebben 
jongeren door FRIS aan het uitgaansleven kunnen proeven. Zij mogen met recht de eerste FRIS-
generatie genoemd worden. 
 
Een hele generatie met mooie herinneringen aan hun eerste stappen in nachtclubs. Niet alleen 
bezoekers, maar ook artiesten. Zo zetten een toen nog minderjarige Martin Garrix en Hardwell 
hun eerste onzekere stappen in de DJ booth. Ook Lil’Kleine heeft het uitgaansleven via FRIS 
ontdekt. Als bezoeker, maar ook op het podium, toen nog als protegé van Lange Frans. De 
organisatie heeft ook vaker dank-berichten gekregen van geliefden die elkaar op FRIS hebben 
ontmoet en nog steeds gelukkig samen zijn.  
 
Meer informatie over de FRIS-feesten en de agenda voor het nieuwe jaar zijn te vinden op 
http://www.wijzijnfris.nl/.  
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