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ZEVENDE EDITIE MILKSHAKE FESTIVAL OP 28 & 29 JULI 2018 
MILKSHAKE FESTIVAL KONDIGT STAGE HOSTS 2018 AAN 
 
Het Westerpark staat 28 en 29 juli in het teken van de zevende editie van Milkshake Festival. 
Vertrouwde namen als Joost van Bellen en Zu Browka International van de Roxy zijn van de partij met 
hun Transformer-stage, maar daarnaast is er een samenwerking met het jubilerende Paradiso. De 50-
jarige poptempel verzorgt een deel van de programmering van Milkshake onder de noemer 
Copacabana. De internationale samenwerking is er onder meer met Less Drama More Techno uit 
Parijs en Sexy Party uit Keulen. Nieuw is Pornceptual uit Berlijn. De volledige line up wordt later 
bekend gemaakt. 
 
Milkshake is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dance-festival is 
ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘niets moet, alles mag’. Het laat zien dat entertainment, 
muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken heeft. Tijdens Milkshake 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! 
 
Bij de vorige editie was Village People een van de headliners. Daarnaast werd in de programmering 
een eerbetoon gebracht aan George Michael. Verder bracht de organisatie eerder ook Mini 
Milkshake voor jongeren met een beperking.  
 
Camp Milkshake 
Milkshake introduceert dit jaar een vierdaagse camping genaamd “Camp Milkshake” die van vrijdag 
27 tot en met 30 juli toegankelijk is. De camping heeft als slogan “Where the beer is warm and the 
music is bad…”. De locatie, accommodaties, programma en prijzen van de camping worden eveneens 
binnenkort bekend gemaakt.  
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