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WERELDRECORD CONFETTI SCHIETEN OP KONINGSDAG  
 

AMSTERDAM 24 APRIL – Het bezoek van het Koningshuis in Groningen op Koningsdag wordt 

op initiatief van Kingsland Festival op ludieke wijze gevierd, namelijk met een wereldrecord 

poging confetti schieten. De poging wordt tijdens het festival gehost door DJ Armin van 

Buuren, online uitgezonden en geregistreerd door het Guinness Book of Records. Bezoekers 

ontvangen een eigen confetti popper en om 18.00 uur precies zullen naar verwachting 5.000 

van de aanwezige 30.000 Kingsland bezoekers in Groningen confetti afschieten. Daarmee 

wordt het eerdere internationale record, van 3043 confetti poppers 

(http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-people-popping-party-poppers) 

ruimschoots verbroken.  

 

Traditiegetrouw wordt de recordpoging ook dit jaar gehost door een DJ. Armin van Buuren zal 

om 18:00 uur zijn set stilleggen en het moment inluiden. Eerder werd er al een recordpoging 

proosten gedaan en afgelopen jaar werd in vijf steden tegelijk het volkslied gezongen. “Dat de Koning 
dit jaar een stad bezoekt waar Kingsland Festival plaatsvindt vraagt om een feestje en wat is er nou 

mooier dan met zijn allen dansen en springen in wolken van Oranje confetti” aldus Mitchel 
Bovenlander, initiatiefnemer van Kingsland.   

 
Het steeds groter groeiende Kingsland, verwelkomt ook dit jaar weer wereldberoemde namen. Zowel 

indoor als outdoor kunnen bezoekers terecht voor verschillende muziekstijlen. DJ’s Armin van 

Buuren, Hardwell en internationale superster DJ Snake, zijn de headliners op de mainstages. 
Urbanliefhebbers moeten bij de TIKTAK stage zijn, met live optredens van onder andere Lil’ Kleine, 

Ronnie Flex, Broederliefde en de Jeugd van Tegenwoordig. Daarnaast is er in een aantal steden ook 
een stage gehost door Spinnin’ Sessions. Amsterdam heeft als enige stad ook een Hardstyle stage.  

 

Kaartverkoop 

De laatste kaarten voor Kingsland 2018 zijn nu verkrijgbaar via www.kingslandfestival.nl.  
  
Kingsland Festival 
Kingsland Festival is het grootste eendaagse dancefestival van Nederland tijdens Koningsdag – 27 
april 2018, dat dit jaar haar zesde editie organiseert. Wegens groot succes vindt het festival plaats op 
vier locaties door het hele land, te weten: Amsterdam (RAI), Den Bosch (De Pettelaarse Schans), 
Groningen (Stadspark) en Twente (Oldenzaal – Het Hulsbeek). Kingsland Festival is een initiatief 
van  4PM Entertainment en E&A Events. 
 
 


