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Helden van toen en nu
op Van Eigen Bodem

Van Eigen Bodem Band
daagt artiesten uit

Rico & Blaxtar
zoeken hiphoptalent

Cross-over van
New Cool Collective & Typhoon

Een beetje bejaard en jeugdig jong zal samen
smelten in dit nieuwe project. Opa of oma vertelt
over Wim Kan, Toon Hermans of Ramses Shaffy en
de kleinkinderen tussen 12 en 18 jaar informeren
opa of oma op hun beurt over Marco Borsato, Bløf
of Ilse de Lange. Wat hebben de helden van toen
gemeen met de helden van nu? Een digitale collage
zal de bevindingen op het festival samenvatten.

We hebben er nogal wat in Nederland: Nederlandse
artiesten met een Engelstalig repertoire. Speciaal
voor de zesde editie van het festival zullen vier
bekende artiesten nu eens niet in het Engels zingen.
Zij zullen bekende nummers in onze eigen moerstaal
ten gehore brengen.

Een wel heel speciale manier van selectie. De
succesvolle Zwolse hiphoppers Rico & Blaxtar gaan
het land door. iedere provincie van Nederland levert
haar beste, leukste of meest bijzondere hiphopact
aan. Uit de dertien overgebleven muzikanten zullen
Rico & Blaxtar de vijf beste kiezen. Uiteraard zullen
deze vijf een plaats krijgen op het hiphoppodium
van festival Van Eigen Bodem.

In Paradiso bleek dit project fantastisch uit te
pakken. In de show “Raymann is laat” kreeg deze
geniaal bedachte combi uitgebreid aandacht. De
jazzy tune van New Cool Collective smeult samen
met de hiphopgeluiden van Typhoon. Speciaal voor
Van Eigen Bodem zijn ze nog één laatste keer samen
om een spetterende show te geven.
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