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wELKOM!
Ook tijdens de derde editie zet Fields of Joy de deuren weer open voor de pers, bloggers en 

vloggers! 

Dit jaar introduceren we een aantal nieuwe dingen, dus deze editie is extra interessant voor het 

maken van foto’s, films en/of een mooi festivalverslag. 

We nodigen jullie hierbij graag uit voor:

PERSWANDELING – 19 juli, 10:00 uur 

Speciaal voor de pers is er wederom een perswandeling georganiseerd onder leiding van 

festivalvoorzitter Manfred Geisink. Tijdens de rondleiding mag de media als eerste een kijkje 

nemen op het (dit jaar gewijzigde) festivalterrein. Na de wandeling is er de gelegenheid om 

interviews af te nemen. 

Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. 

FIELDS OF JOY FESTIVAL 2017 – 22 juli, perstent open vanaf 11:00 uur

Backstage wordt een perstent met WIFI-verbinding* opgebouwd. In de perstent is hospitality 

aanwezig en uiteraard wordt er voor drinken en een broodje gezorgd door de organisatie. 

Nieuw dit jaar is een korte persbijeenkomst in de perstent aan het begin van de avond.  

Hier zal de organisatie een korte toelichting geven op de festival dag tot dan toe.  

Accreditatie aanvragen

Je kunt uitsluitend het terrein op indien je bent geaccrediteerd (gratis parkeren op loopafstand 

van de perstent). Accreditatie kan worden aangevraagd via onze site:

www.fieldsofjoyfestival.com/pers (informatie pagina voor pers, o.a. downloads en nieuws) 

www.fieldsofjoyfestival.com/aanmelden-pers/ (directe link naar accreditatie aanvraag formulier)

LET OP: interviews met artiesten en organisatie op 22 juli zijn uitsluitend mogelijk op aanvraag, 

geef dit duidelijk aan op het accreditatie-aanvraagformulier. 

* De WIFI kan traag zijn, er is op het terrein geen glasvezel aanwezig. Houd hier rekening mee. 

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Voorafgaand aan het festival en op 23 juli: 

Christian Fictoor (PR coördinator Fields of Joy Festival) – pers@fieldsofjoyfestival.com / 

+31 (0)6 538 00 422 (b.g.g. stuur een sms of WhatsApp bericht je wordt dan teruggebeld)

Tijdens het festival kan gebeld worden met de gastvrouwen in de perstent:

 June te Vaanholt: +31 (0)6 549 169 69 / Renate van Hout: +31 (0)6 374 581 46

TOT ZIENS OP HET FIELDS OF JOY FESTIVAL 2017!

http://www.fieldsofjoyfestival.com/pers
http://www.fieldsofjoyfestival.com/aanmelden-pers/
mailto:pers%40fieldsofjoyfestival.com?subject=


PRAKTISCHE INFORMATIE 
FIELDS OF JOY FESTIVAL 2017
Routebeschrijving - auto

De borden wijzen je vanaf de A1 al de weg, maar voor de zekerheid hebben we Google gevraagd 

of ze nog een kaart van de omgeving voor ons hadden. En die hadden ze! 

Kom je over de A1/E30 uit de richting van Deventer/Hengelo neem dan afslag 32, de borden op 

de Provinciale Rondweg wijzen je verder de weg naar de parkeergelegenheid.

Kom je vanuit Duitsland over de A1/E30 dan geldt eigenlijk hetzelfde. Afslag 32 nemen en de 

borden volgen op de Provinciale Rondweg!

Link naar Google Maps locatie parkeerplaats pers: http://bit.ly/FOJpersrouteP5

Routebeschrijving – OV 

Kom je met de trein? Je kunt dan je reis plannen met eindbestemming station Oldenzaal. Van 

daaruit kun je met een taxi (wel van tevoren reserveren i.v.m. verwachte drukte) naar het 

festivalterrein komen (zie link hierboven voor route naar de parkeerplaats voor de pers). 

Als je bent gearriveerd op de parkeerplaats voor de pers

Hieronder zie je een kaartje met de looproute (paar minuten lopen) van parkeerplaats naar de 

backstage ingang. Daar kun je met je ticket naar binnen, je wordt vanaf de backstage-ingang 

doorgestuurd naar de perstent waar je wordt opgevangen door één van de gastvrouwen.

LET OP: Je kunt uitsluitend het terrein op indien je bent geaccrediteerd. 

http://bit.ly/FOJpersrouteP5


FIELDS
Het Fields of Joy Festival, de naam zegt het al,  

bestaat uit verschillende ‘Fields’ met elk hun  

eigen smaak.



goudmijn

FIELD - 
GOUDMIJN
‘Hé, dat nummer ken ik!’, zal de gedachte zijn bij veel 

mensen die rondlopen op het terrein en het 

blokkenschema niet uit hun hoofd hebben geleerd.  

Hier treden de grote namen op voor duizenden 

muziekliefhebbers die lekker losgaan. Zie je jezelf al 

staan tussen dat toffe publiek? Onder de blauwe hemel, 

hoge bomen aan de ene kant, strandje en water aan de 

andere. Wie doet je wat? En of je nu helemaal vooraan 

staat om lekker mee te zingen of achteraan met je 

voeten in het zand genietend van je biertje of wijntje, 

het kan allemaal. Goudmijn wordt mede mogelijk 

gemaakt door Tubantia. 

Link naar actuele lijst met artiesten of het field 

Goudmijn: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=goudmijn

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=goudmijn


boomhut

FIELD - 
BOOMHUT
Het vinden van Boomhut is even speuren. Maar 

verscholen tussen de bomen zijn wel degelijk muzikale 

tonen te horen. Omgeven door het groen biedt dit 

intieme podium een verrassend contrast met de 

massale open velden even verderop. Hier dreunen de 

hele dag superfijne beats van UK-garage, 2-step, 

Chicago en house-klassiekers uit de speakers. Ga in 

het bos, waar niemand je ziet, ongegeneerd hard uit je 

dak. Liever even tot rust komen? Dat kan! De beschutte 

lounge area is perfect om lekker in de schaduw te 

chillen.

Link naar actuele lijst met artiesten op het field 

Boomhut: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=boomhut

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=boomhut


hit tegolf

FIELD - 
HIT TEGOLF
Deze hete stage brengt de tropen naar Twente en heeft 

alles in huis voor een zinderende zomerdag. Op deze 

prachtige weide, bijna helemaal omgeven door hoge 

dennenbomen, zetten we een podium neer waar we de 

happy days van toen opnieuw beleven. En ‘toen’ is in 

dit geval de jaren ’70, ’80 en ’90. Onder een half-open 

tent kun je genieten van onder andere soul, funk en 

disco en wat die mooie tijd allemaal meer te bieden 

heeft. Waag een dansje op je blote voeten in het gras, 

zing ongegeneerd mee of geniet van een koud drankje 

onder de warme zon.

Link naar actuele lijst met artiesten op het field 

Hittegolf: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=hittegolf

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=hittegolf


paradijs

FIELD - 
PARADIJS
In het Paradijs maak je een tijdreis. Niet letterlijk, we 

leven nog gewoon in 2017. Maar vanwege deze intieme 

setting, waarin je de artiesten recht in de ogen kan 

aankijken, lijkt het alsof je bent beland op een festival 

uit lang vervlogen tijden. En om alles nog paradijselijker 

te maken, staat dit field op het strand aan het water van 

het Hulsbeek. Hoe zomers is dat! Maar wat kan je hier 

zoal verwachten? Het is eigenlijk heel simpel: jij, de 

artiest en zijn muziek. De programmering bestaat uit de 

beste singer-songwriters van Nederland en een aantal 

zeer appetijtelijke bands! 

Link naar actuele lijst met culinaire supersterren op het 

field Paradijs: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=paradijs

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=paradijs


beestenboel

FIELD - 
BEESTENBOEL
Voor de diepere beatwerk, ruigere teksten en goeie 

moves hebben we Beestenboel. Liefhebbers van urban, 

nederrap en R&B kunnen hard aan de bak in deze 

bazentent. Bereid je voor op een meedogenloze line-

up van de Nederlandse top én buitenlandse acts met 

een lading energie die Oldenzaal een maand lang van 

elektriciteit kan voorzien. Maak kennis met het beest in 

jezelf voor een gruwelijk potje survival of the fittest.  

De artiesten drijven je tot het uiterste, hoe ga je dit in 

vredesnaam volhouden? Succes.

Link naar actuele lijst met artiesten op het field 

Beestenboel: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=beestenboel

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=beestenboel


housekamer

FIELD - 
HOUSEKAMER
Maak je borst maar nat voor Twents talent uit het 

underground-segment. Hier in Housekamer wordt 

kiezelhard geraved op een meedogenloze set van 

(deep)house en techno. Fields of Joy brengt obscure 

kelderfeestjes naar de oppervlakte. Het dak gaat eraf 

met snoeiharde muziek die het daglicht niet kan 

verdragen. Deze halfopen tent barst uit zijn voegen 

door de kneiterstrakke beats van de DJ’s. Housekamer 

gaat door tot het bittere eind om zo zelfs de meest 

doorgewinterde raveteef te laten zweten.

Link naar actuele lijst met artiesten op het field 

Housekamer: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=housekamer

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=housekamer


FIELD - DE BOND 
SPEELT BUITEN
Op ons geweldige festival is meer te beleven dan 

alleen muziek. Onze partner Stadstheater De Bond 

heeft een spannend middagprogrammering in elkaar 

gezet. Dit keer niet in een theaterzaal maar op het gras 

van het Hulsbeek. Een unieke ervaring! Wie kunnen we 

allemaal verwachten? Tim Akkerman kennen jullie 

misschien nog wel van zijn tijd als zanger van DI-RECT. 

Met zijn theatertour gooit hij het over een hele andere 

boeg en leren jullie hem op een hele nieuwe manier 

kennen. Ook Karel J. Schepers komt voor ons spelen. 

Bereid je voor nederpop in een intieme setting. Hij 

serveert mooie catchy liedjes die barsten van de 

vrolijke melodieën. En nog meerstemmig ook! Tot slot is 

daar Tim Honnef. Hij staat al vijf jaar in de 

schouwburgen in Groot-Brittannië, met een combinatie 

van experimenteel solotheater, poëzie en cabaret gaat 

hij de harten van de Nederlanders veroveren.

Link naar actuele lijst met artiesten op het field  

De Bond speelt buiten: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=de-bond

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=de-bond


speelhoek

FIELD - 
SPEELHOEK
Is Fields of Joy ook leuk voor kinderen? Absoluut!  

Wij hebben namelijk de Speelhoek voor ons jonge 

bezoek. Met dit speciale kinderprogramma, vol speels 

vermaak, is Fields of Joy pas echt een leuke ervaring 

voor jong en oud. Hier zijn allerlei spannende 

interactieve avonturen te beleven voor de 

allerkleinsten. Speelhoek is er voor de creatieve 

tovenaar en de onvermoeibare piraat, maar ook voor 

de aspirantmuzikant en de acteur in spé. We kunnen 

helaas niet garanderen dat ze weer mee terug naar 

huis willen en dat ze hier niet willen blijven wonen.

Link naar actuele lijst met activiteiten en acts op field 

Speelhoek: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=speelhoek

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=speelhoek


ooghoek

FIELD - 
OOGHOEK
Waar is Ooghoek? Hier, daar en verderop! Ooghoek is 

overal om ons heen en beweegt met de bezoeker mee. 

De bevlogen kunstenaars zorgen voor een unieke 

verzameling van performance art, interactief theater, 

verrassende mindfucks, bizarre bouwwerken en fraaie 

verkleedpartijen. Blijf dus goed om je heen kijken! Onze 

creatieve randprogrammering daagt uit, schetst 

verbazing, fronst wenkbrauwen, maakt nieuwsgierig en 

wekt een lach. Het is de kers op de taart die onze 

roetsjbaan der beleving compleet maakt.

Link naar actuele lijst met culinaire supersterren op het 

field Ooghoek: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=ooghoek

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=ooghoek


eethoek

FIELD -  
EETHOEK
Een aparte stage voor eten en drinken? Ja, inderdaad. 

Wij houden van lekker eten. (Ja, echt!) Hier stilt de 

lekkerbek zijn stevige trek. Het culinaire wagenpark 

heeft een menu klaar staan met het de verrukkelijkste 

versnaperingen die je ooit op een festival hebt 

gegeten. Op Fields of Joy geen slappe festivalfriet maar 

een zeer ruim aanbod van exclusieve hapjes en 

maaltijden uit alle windhoeken. Een breed scala aan 

fijne wijnen en bijzondere speciaalbiertjes maken de 

festivalervaring voor je smaakpapillen compleet.  

Om je vingers bij af te likken, smakelijk!

Link naar actuele lijst met culinaire supersterren op het 

field Eethoek: 

www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=eethoek

http://www.fieldsofjoyfestival.com/artiesten/?f=eethoek


TIMETABLE

22 juli  •  het hulsbeek oldenzaal  •  www.fieldsofjoyfestival.com
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15.00-15.30
emil 

landman

18.30-19.15
the cool

quest

22.30-23.15
orange
skyline

20.30-21.15
the road

home

16.45-17.15
bertolf

15.00-16.30
rob rolefes

18.00-19.30
all star 

fresh

21.00-22.30
remember
the time

16.30-18.00
kc the 

funkaholic

19.30-21.00
herbalize-it

22.30-00.00
fast eddie

14.00-15.00
boh foi toch

17.00-17.45
Ali B

20.15-21.30
enorm

15.45-16.15
gibson

brothers

22.00-22.30
east17

23.30-00.30
kees van 

hondt

22.45-23.15
2 brothers on 
the 4th floor

18.30-19.30
nielson

14.00-16.30
wicked jazz 

sounds

16.30-18.00
the girl

from 
tanzania

20.00-21.30
prosumer

23.00-00.30
bas amro

21.30-23.00
david vunk

18.00-20.00
vierbijvier

soundsystem
19.00-19.45

pete philly

21.30-22.00
bokoesam

23.30-00.00
dio

20.30-21.00
jebroer

22.30-23.00
woodie
smalls

De bond 
speelt 
buiten

14.30-14.50
Tim Honnef

15.10-15.30
Tim Akkerman

15.50-16.30
Karel J. Schepers

 
16.50-17.10

Tim Honnef
(reprise)

17.30-17.50
Tim Akkerman

(reprise)

14.15-15.00
the grand 

east

15.45-16.45
Miss

montreal

23.30-00.30
chef’special

19.30-20.30
blaudzun

17.30-18.30
Milow

21.30-22.30
de staat

13.30-18.00  
kinderdisco

met DJ Bart

-

13.30-18.00  
SPRINGKUSSEN

-

15.00-15.15
17.00-17.15  

lois senger

20.00-00.00  
classic

-

21.00-21.30  
tony scot t

13.30-20.00  
ESCAPE ROOM

-

13.30-20.00  
LASER COMBAT

-

13.30-21.00  
PRO-F 

MASSAGE

-

13.30-00.30
ZWEEFMOLEN

-

13.30-00.30
reuzenrad

-

14.00-21.00  
LAURENS
TEN DEN

-

15.00-15.30
16.00-16.30
17.00-17.30
19.00-19.30

20.00-20.30
21.00-21.30

DE MUZIKALE
SMID

-

16.00-21.00  
power to the 

pipo

13.30-00.30
dr. anders

-

13.30-00.30
FOODTRUCKS

OERfriet
 

Gehaktballen 
expres

 
Koffiekeet

 
De Melksnor

 
BBQ-smoker

 
Soep met Ballen

 
De Trukipan

 
De Gare Kip

 
L'Arrosticino 

Gustoso
 

Arie Bombarie 
pannenkoeken

 
Grandma’s wraps

 
Holy Guacamoly

De Aziatische 
Hapjeskar

-

17.00-21.00
dE WASMAn

#FOJ17
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Postadres

Fields of Joy Festival is onderdeel van Stichting Good Heavens!

Bleekstraat 27

7571 CK Oldenzaal (NL)

Tel: +31 (0)541 57 03 40

E-mail: info@fieldsofjoyfestival.com

Website: www.fieldsofjoyfestival.com 

Facebook: www.facebook.com/fieldsofjoyfestival 

Instagram: www.instagram.com/fieldsofjoyfestival/ 

Tickets: http://www.ticketmaster.nl/artist/fields-of-joy-festival-tickets/957199  

Promovideo Fields of Joy Festival 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ByUOY8V_Y8k

Aftermovie Fields of Joy Festival 2016: https://www.youtube.com/watch?v=vOjdO6G1uoM

TIP: DOWNLOAD OOK DE FIELDS OF JOY FESTIVAL 2017 APP 

via de Google Play of Apple Store.

mailto:info%40fieldsofjoyfestival.com?subject=
http://www.fieldsofjoyfestival.com
http://www.facebook.com/fieldsofjoyfestival
http://www.instagram.com/fieldsofjoyfestival/
http://www.ticketmaster.nl/artist/fields-of-joy-festival-tickets/957199
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DByUOY8V_Y8k
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvOjdO6G1uoM

