
Mysteryland kondigt line up 2018 aan 

Mysteryland heeft haar volledige line-up voor 2018 bekend gemaakt. Fatboy Slim, Hardwell, Headhunterz, 
Axwell & Ingrosso en KSHMR zijn onder de 300 artiesten die optreden tijdens het driedaagse festival dat dit jaar 
van 24 tot en met 26 augustus plaatsvindt. De traditionele afsluiter van de festivalzomer biedt een muzikale 
diversiteit die ongeëvenaard blijft in Nederland. 

Op het festival met eigen camping zijn alle smaken binnen de elektronische muziek vertegenwoordigd: van dj-
duo Dimitri Vegas & Like Mike, tot Trance-pionier Paul van Dyk, Techno-titaan Sven Väth, Hardstyle-held 
Headhunterz en de Hip Hop-heren van het moment Bizzey en Ronnie Flex & Deuxperience. Als klap op de 
vuurpijl doet Fatboy Slim zaterdag de Main Stage aan voor een bijzonder optreden, 'Right Here, Right Now'. 

Early Bird-tickets voor Mysteryland 2018 waren vorige week binnen een dag uitverkocht. Reguliere tickets zijn nu 
verkrijgbaar in de online ticketshop. 

Alle genres gerelateerd aan elektronische muziek zijn te horen op de in totaal 17 podia: van House, Big Room, 
Bass, Techno, Deep House, Trance en Minimal tot Hardstyle, Hardcore, RnB, Hip Hop, Trap en alle smaken 
daartussen. 

Zaterdag 25 augustus laat Hardwelll zijn kenmerkende Big Room en Electro House-sound horen op de Main 
Stage. De Revealed-labelbaas komt de volgende dag weer terug om zijn eigen labelpodium aan te voeren in de 
Big Top tent. Ook Grammy-winnaar en wereldster Fatboy Slim is zaterdag te horen op de Main Stage. De big 
beat producer, die Dance naar de hitlijsten bracht met nummers als 'Praise You' en 'Dub Be Good To Me', laat 
het publiek de magie van die wereldhits herbeleven tijdens een uniek optreden. 

Zondag 26 augustus wordt het hoofdpodium van het festivalterrein overgenomen door onder andere dj-duo’s 
Dimitri Vegas & Like Mike en Axwell & Ingrosso. Andere artiesten die hier optreden zijn Alesso, KSHMR, W&W, 
Galantis, Sam Feldt, Netsky en Lucas & Steve. 

Een andere vaste waarde op Mysterylands festivalterrein is het grootse en uitzinnige Q-dance podium. Iedereen 
die iets betekent in de wereld van grote drops en emotionele refreinen zal aanwezig zijn in de hardstyle-tempel, 
waaronder Headhunterz, Wildstylez, Frequencerz, Brennan Heart en Noisecontrollers. 

De liefhebbers van de diepere kanten van Techno en House kunnen terecht op de  Zuidkant van het 
festivalterrein waar de underground labels Cocoon, Stil vor Talent en Paradise te vinden zijn. Eye-Q oprichter en 
grondlegger van de Frankfurtse technoschool Sven Väth heeft onder meer Loco Dice, Dubfire en Rod 
uitgenodigd op zijn Cocoon-podium, dat weer twee dagen open is. 

Jamie Jones laat zijn met funk doorspekte House horen op het Paradise-podium naast onder meer Green Velvet. 
Het Berlijnse Stil vor Talent-label, thuisbasis van onder meer Oliver Koletzki en Reinier Zonneveld, heeft met 
Beatport een derde podium ingericht dat diep ligt weggestopt in het bos. 

Extra bijzonder dit jaar is de terugkeer van ’s werelds grootste Trance-evenement: Trance Energy. Met 
weelderige synthesizer-melodieën en lasershows openen gevierde supersterren en grondleggers van het genre 
zoals Paul van Dyk, Markus Schulz, Marco V., Ferry Corsten en Aly & Fila hier een heel nieuw universum voor 
eerste en tweede generatie-tranceliefhebbers. 

Onder de zwaaiende vuisten van de Wizard gaat een ander heiligdom van pure Nederlandse-ravecultuur schuil. 
Op de Thunderdome stage laten onder andere Dr. Peacock, Gizmo, Promo en Korsakoff horen wat de magie van 
die pure hardcore vibes is. Echte gabbers kunnen hier twee dagen terecht. 

Urban liefhebbers en Hip Hop fans kunnen aan de andere kant van de vijver bij Vunzige Deuntjes losgaan op 
gladde grooves en dikke beats van Bizzey, Ronnie Flex & Deuxperience en Johnny 500. Dit eiland is dit jaar het 
hele weekend open. 



De namen hierboven zijn slechts het topje van de ijsberg. Met 300 artiesten die optreden op 17 podia is het 
bijna onmogelijk om alles in één dag te beleven, tenzij je een plekje reserveert op het kampeerterrein van 
Mysteryland. Voor campinggasten opent het festival zijn deuren vroeg op vrijdag 24 augustus (11.00 uur) en 
blijft het open tot maandag 27 augustus (12.00 uur). Voor bezoekers die liever in de stad slapen biedt het 
festival hotelarrangementen aan in Amsterdam inclusief late check-out en transfer van en naar het festival. 

  

Ticketshop: http://tickets.mysteryland.nl/ 

Facebook: www.facebook.com/Mysteryland 

Instagram: www.instagram.com/mysteryland_official 

Website: www.mysteryland.nl 

 
 


