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Zaterdag 11 augustus Aquabest Eindhoven 
Lakedance verwelkomt onder meer Fedde Le Grand, 
Lucas & Steve, Ferreck Dawn en De Sluwe Vos 
 
Lakedance, op zaterdag 11 augustus op Aquabest bij Eindhoven, is er andermaal in geslaagd 
een top line up samen te stellen. Onder meer Fedde Le Grand, Julian Jordan, Lucas & Steve 
en Throttle maken hun opwachting op de main stage, bij de inmiddels 26e editie van het 
festival georganiseerd door First Vision. Ook op de andere vier stages wordt een zeer 
uiteenlopend programma geboden.  
 
Lakedance is een niet meer weg te denken festival in het zuiden van het land, dat in de 
zomermaanden tweemaal wordt georganiseerd. Bij de editie van 9 juni jl waren optredens 
van onder meer Blasterjaxx, Ummet Ozcan, Paul Elstak en Jody Bernal te beleven. In de 
afgelopen jaren maakten onder anderen Steve Angello, Nervo, W&W en Bingo Players hun 
opwachting en ook dit jaar is organisator First Vision erin geslaagd een indrukwekkende line 
up voor beide edities samen te stellen.  
 
Op de Main stage verschijnen: 
Fedde Le Grand 
Julian Jordan 
Lucas & Steve 
Maddix vs Kaaze 
Mr Belt & Wezol 
Throttle 
Trobi 
Entourage 
MC Haits 
 
 
Net als in juni is ook Defected Records uit het Verenigd Koninkrijk van de partij met een 
eigen stage: We Are Defected. Hier zijn optredens te verwachten van: 
Roger Sanchez 
Dario D'attis 
DJ Licious 
Ferreck Dawn 
Franky Rizardo 
Mat.Joe 
Shovell Live  
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VERVOLG PERSBERICHT 
Lakedance presenteert volledige line up 26e editie 
 
This = Music is de naam van de derde stage. Op deze stage, die op 9 juni voor het eerst werd 
opgebouwd, worden de ruwe randjes van de dancemuziek opgezocht met de beste kwaliteit 
deephouse en techno. De komst van de volgende DJ’s is hiervoor bevestigd: 
De Sluwe Vos 
Makam 
Deniro 
Carlos Valdes 
Tommie Frencken 
Eric Valentine 
Heftone 
 
Het Winter Park is de feestplek bij uitstek. Samen met Café Costa uit Eindhoven wordt 
gezorgd voor feestelijke sferen met confetti, opblaasdieren en feestmuziek. Die wordt 
verzorgd door: 
Billy the Kit 
Mark With A K 
Lampegastuh 
Buren van de Brandweer 
The Allstarz 
MoombahBaas 
Tiago Marques ft MC Iceman 
DJ Ramo 
Presca 
 
Heimwee is de naam van de stage die eveneens op 9 juni werd geïntroduceerd. Aan de hand 
van de beste muziek van vroeger worden de bezoekers mee genomen naar de mooiste 
momenten uit hun leven. Heimwee belooft R&B classics, guilty pleasures en 90’s/00’s hits 
gestoken in een vrolijk jasje. De line up ziet er als volgt uit: 
K-Liber 
Nixus & MC Jordan 
Keezus Christus 
Miss BontBeats 
Derek Shots 
Rose Amsterdam 
Dirty-T 
Braeff 
Martin B 
 
Tickets 
Een regular ticket voor Lakedance 11 augustus bedraagt € 44,- (inc. € 3,50 servicekosten & 
BTW). 


