
LAATSTE COMBI EN ZONDAGTICKETS VERKRIJGBAAR VOOR 
16E EDITIE AWAKENINGS FESTIVAL OP 25 EN 26 JUNI  
 
Spaarnwoude Houtrak staat op zaterdag 25 en zondag 26 juni in het teken van de 
zestiende editie van Awakenings Festival, het bekendste en grootste outdoor techno 
festival van Europa. In acht ruim opgezette area’s verrijzen podia, waaronder twee 
grootse buitenpodia. Er zijn momenteel alleen nog combitickets voor het weekend 
beschikbaar en losse kaarten voor de zondag. Zaterdagtickets zijn uitverkocht.  
 
ZONDAG 
Techno in al zijn diversiteit komt aan bod; naast de allergrootste namen van de 
hedendaagse scene is er zoals altijd ook veel ruimte voor nieuw talent, nieuwe 
sounds en de nieuwste, meest toonaangevende ontwikkelingen op het gebied van 
licht, geluid en decor. Onder anderen Jeff Mills en Marco Carola maken hun 
opwachting en bovendien worden op zondag podia gehost door Joris Voorn & 
Friends, Drumcode, Richie Hawtin en Electric Deluxe. 
 
Geen Awakenings zonder producer en DJ Joris Voorn & Friends. Voorn 
(afgestudeerd als interieurarchitect, maar alweer vijftien jaar fulltime met muziek 
bezig) brengt uiteraard zelf een set, evenals op de zaterdag, maar biedt ook een 
podium aan onder anderen DJ Kölsch, KiNK (live) en Michel de Hey & Ici Sans 
Merci.  
 
Drumcode is het in 1996 door Adam Beyer opgerichte label. Hij brengt ondermeer 
Alan Fitzpatrick mee, maar ook Nicole Moudaber en Victor Calderone betreden 
samen het podium in Area V. Drumcode vindt zijn oorsprong in Zweden, maar in de 
afgelopen twintig jaar is Drumcode wereldwijd uitgegroeid tot gerespecteerd label 
en platform. 
 
Richie Hawtin is de hosting partner van Area Y en brengt ondermeer Maceo Plex en 
The Martinez Brothers naar Spaarnwoude. Hawtin is geboren in het Verenigd 
Koninkrijk, maar verhuisde met zijn ouders naar Detroit. Daar vonden ook zijn 
eerste stappen in zijn DJ-carrière plaats.  
 
Electric Deluxe is het platform van de Rotterdamse DJ Speedy J, dat al sinds 2008 
garant staat vooruitstrevende techno, in al zijn facetten. Ondermeer Voices of the 
Lake (live) is te verwachten tijdens Electric Deluxe, een graag geziene act tijdens 
grote festivals. 
 
De zaterdag, die nog wel met de combitickets te bezoeken is, biedt eveneens de voor 
Awakenings zo kenmerkende mix. Een kleine greep uit de aangekondigde namen: 
Adriatique, Henrik Schwarz (live), Loco Dice, Dave Clarke, Ben Klock, Nina Kraviz 
en Joseph Capriati. Awakenings is ook begonnen met het veroveren van de rest van 
de wereld. Door het hosten van podia op festivals in o.a. Australië en India en met 
indoor edities in steden als New York, Santiago, Antwerpen, Londen en Manchester 
wordt de Awakenings-naam en faam wereldwijd verspreid. 
 
De volledige line-up is ook te bekijken op www.awakeningsfestival.nl. Daar zijn 
tevens zowel combi- als zondagtickets voor Awakenings Festival 2016 verkrijgbaar. 
 


