
Zondag 1 juli in ArenaPark Amsterdam 
Colombiaanse wereldster J Balvin naar Festival Pal Mundo Outdoor 
 
J Balvin maakt op 1 juli zijn opwachting tijdens Festival Pal Mundo Outdoor in het ArenaPark 
in Amsterdam. De Colombiaanse wereldster, die met Mi Gente de wereldhit van 2017 op zijn 
naam heeft staan, maakt daarmee de line up compleet. Verder komen onder meer Prince 
Royce, De La Ghetto, Jeon, Elvis Crespo, Mc Fioti, Stefflon Don, Toño Rosario en Guayacan 
Orquesta naar het grootste Latin en Caribbean festival van Europa.  
 
J Balvin is al sinds 2004 muzikaal actief, maar brak in 2014 wereldwijd door met de single 6 
AM, die hij samen met Farruko maakte. Dat was het begin van een lange reeks hits, zoals X 
met Nicky Jam, maar de absolute topper op zijn CV is Mi Gente. De single stond bovenaan de 
Global Top 50 op Spotify en kreeg meer dan een miljard views op YouTube. De succesvolle 
hit werd opgevolgd door een remix samen met niemand minder dan Beyonce.  
 
Afgelopen januari bracht J Balvin samen met Jeon en Anitta Machika uit. Die single heeft een 
Nederlands tintje aangezien die geproduceerd is door de mannen van ChildsPlay en Chuckie. 
Vorige maand bracht J Balvin samen met Cardi B de ultieme zomer hit I like it uit. Het 
nummer steeg binnen no time hoog in de charts en werd binnen één maand meer dan 60 
miljoen bekeken op Youtube. Zijn nieuwe album Vibras verscheen afgelopen weekend.  
 
Pal Mundo is sinds de start in 2014 in het Silverdome in Zoetermeer uitgegroeid tot het 
meest vooraanstaande Latin evenement van Europa. Bekende internationale Latin en 
Caribische artiesten sierden het affiche bij de voorgaande indooredities, die na Zoetermeer 
plaats hadden in Ahoy in Rotterdam. Bij deze eerste lustrumeditie beleeft het ArenaPark in 
Amsterdam de primeur: Festival Pal Mundo gaat voor het eerst naar buiten! 
 


