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Sniester is op 26, 27 en 28 mei in het muzikale hart van Den Haag, het Popdistrict op en rond de Grote Markt. 
Het festivalterrein is vanaf ’s morgens 11:00 al gezellig met bakkies en biertjes. Het programma begint 
vrijdag en zaterdag om 20:00, de Sniester Junior zondag (de festivaldag voor kinderen waar alles kan wat 
normaal niet mag) is van 12:00 tot 17:00. Alle info is te vinden op sniester.nl.

Kaarten zijn online te koop op sniester.nl/
tickets, je betaalt geen servicekosten. Hou 
je van hard(copy), dat kan ook, ze zijn in de 
voorverkoop bij de kassa van het Paard, de 
Zwarte Ruiter, Hoender en Hop en Septem-
ber. Als er nog kaarten beschikbaar zijn, 
worden ze ook aan de deur verkocht. 

Is er zonder kaartje ook nog wat te beleven? Jazeker, er staat 
een sneak peak podium op de Grote Markt waar Sniester-
artiesten sessies doen en je kunt gewoon terrashangen. 

De Sniester Junior Zondag is gratis toegankelijk.

Iets gevonden of iets kwijt? Vind elkaar bij 
het infopunt. 

Iedereen is welkom op Sniester maar we 
hanteren streng de minimumleeftijd van 18 
jaar voor het schenken van alcohol. Heb je 
een leuk jong koppie, hou dan dus je ID bij 
de hand, we gaan ernaar vragen.  
Geen 18 geen kater!

Stuur Sniester een Facebookberichtje of mail naar info@
sniester.nl. Voor huis-tuin- en keukenkwesties of levensad-
vies spreek je een Crrrewlid aan, te herkennen aan de kekke 
shirtjes en hun goede uitstraling.

Moeilijke vragen
Leeftijd

Buitenprogramma

Sniester Junior

Lost & Found

Kaartverkoop

Early Cat ticket         Uitverkocht
Dagticket vrijdag        € 10
Dagticket zaterdag        €10
Weekend Poes-partout     € 15

ALGEMENE INFORMATIE

en een bewaakte garderobe vind je in het 
Paard. 

Kluisjes 

Overnachten
Hostel de Gekke Geit (op het festivalterrein!), King Kool 
(praktisch op het terrein!). Zijn hier alle bedjes reeds bezet, 
check dan op denhaag.com of kijk of je zelf wat kunt ver-
sieren, wink wink.

Vanaf station Den Haag Centraal pak je tram 2, 3, 4 of 6 in de 
richting van het centrum. 2de halte ‘Grote Markt’ en je stapt 
uit in het hart van het Popdistrict. Vanaf station Hollands 
Spoor pak je tram 1, 9 of 16 tot halte Centrum, dan een paar 
minuutjes door de Grote Marktstraat lopen tot je de muziek 
hoort. Trams rijden ’s avonds tot ongeveer 1.00, daarna gaan 
er nachtbussen. Nachttreinen rijden elk uur van Den Haag 
Hollands Spoor naar Amsterdam, Schiphol, Leiden, Rotter-
dam, Delft en Utrecht. Check zelf nog even op 9292ov, want 
we kunnen het mis hebben natuurlijk.

Vervoer
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DONNIE / ZATERDAG 24:00 /  PAARD KLEINE ZAAL / SNIESTER.NL

TUINSLANGSLINGEREN 
MET DONNIE

Stap 2:Stap 1:
Verken eerst je materiaal. Heb je een dunne 
slang te pakken, of een wat stevigere dikke? 
Dit is allesbepalend voor je slingertechniek. 
Het belangrijkste doel in het tuinslangslingeren 
zijn ontspanning, plezier, en een zekere ont- 
lading die bij herhaaldelijk slingeren om de 
hoek komt kijken: de zgn. ‘Slingers High’. Het 
gaat er niet om wie de langste slang heeft, of 
de dikste: belangrijker is wat je ermee doet. 

Pak nu in je werphand de slang ontspannen 
vast. Dat kan boven- of onderhands, net wat je 
zelf prettig vindt. 

Heb je de slang stevig beet, voelt alles goed 
aan? Kijk dan om je heen of je een vrij sling-
erveld hebt, en begin trage cirkels te draaien 
met je slang. Als het goed is, hoor je nu een 
prachtig suizend geluid. 

Volg verder gewoon je gevoel. Harder, zachter, achtjes draaien, vrije vorm, alles mag in het 
tuinslangslingeren! Veel plezier met deze sympathieke sport!  

Laat maar zien Donnie Donnie is zelf een bovenhandse slingeraar

Ten onrechte staan muziekfestivals te boek als evenementen voor luie mensen. Heb je wel eens 
de bloedsport in het holst van de pit meegepakt? Kilometers gemaakt in De Pink? Oudhol-
landsch lampgehangen in de Rootz? Nou dan! Sport is juist overal! We lichten er graag een 
hoogtepunt voor je uit.

Het Tuinslangslingeren gaat binnenkort overwaaien naar de States, en zie je nu nog alleen op 
Sniester en in de tuin van de vinexwoning van rapper/stijlicoon Donnie. Tuinslangslingeren is 
een hartstikke leuke sport, die zowel in je eentje als met je partner beoefend kan worden. 
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Pinguin Radio gaat live radio maken 
vanaf het festival! Als je langs een 
grote gele bus loopt met een wirwar 
aan elektra binnenin, ff zwaaien naar 
die man de onweerstaanbare glim-
lach. Dat is Wilbert Stuifbergen. Zijn 
belangrijkste levensadviezen zijn: 
altijd een sjaal mee naar een festival, 
en opblijven voor Brutus, want “zij 
gaan de Zwarte Ruiter compleet 
omver blazen.” Wilbert, als je niet de 
hele tijd radio hoefde te maken, waar 
ging je dan heen op de vrijdag?  

PALMSY 
Vrijdag 20:00             Rootz
Vrolijke indiepop met het effect van een espresso waar je 
lepeltje in overeind blijft staan. Start Sniester meteen in een 
goeie vibe met gitaarwerk in de zonnige traditie van The 
Strokes, The Wombats en Phoenix. Wetenschappelijk onder-
zoek in Tivoli de Helling, Paradiso en het Patronaat wijst uit 
dat er altijd gedanst wordt bij Palmsy!

DELTAWERK
Vrijdag 20:00           Blauwe Kamer
Whoaa, wat worden er toch een toffe dingen 
gemaakt! Deltawerk is een nieuw audio/ 
visualgebeuren door Applescal (Pascal Ter-
stappen) & Hessel Stuut. Deze Amsterdam-
mers zetten een waanzinnige techno live 
ervaring neer die je levensecht meeneemt 
door surreële werelden in beeld en geluid. 
En je kan er keihard op dansen. Niet voor 
niets door BBC 1 verklaard tot ‘one to watch 
in 2017’!

“Beginnen met gitaarrock van Palmsy 
om vervolgens door te lopen richting 
de elektronische indiepop van OIJ. Via 
de powerrock van Navarone knallen 
we door naar Canshaker Pi om via de 
Double Veterans ons omver te laten 
blazen door Bartek. Via de vrolijke 
toeters van de Bazzookas op naar 
Brutus om de boel eens grondig te 
verbouwen en dan eenmaal thuis 
aangekomen doodmoe van je zege-
tocht genieten!”

HOE WIE WAT ga jij kijken dan?!

PROGRAMMA 
VRIJDAG 26 MEI
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Local heroes 3voor12 Den Haag zijn er het 
hele weekend bij om te feesten, recenseren 
en honkie tonken. Hé redactieridders, waar 
moeten we zijn op de vrijdag? “Voor zowel 
het vinden van liefde, lekker knus warm 
worden of hossen met mede-festivalgangers 
is Gaycafé de Pink dé plek.” OK gaan we 
doen, en als we bands willen zien? “Eigenlijk 
zijn routes voor voorspelbare festivals en dat 
is Sniester nu juist niet. Lekker ontdekken. 
Maar wijzelf zouden op vrijdag beginnen 
bij Cooper in Club Seven. Daarna blijven we 

LOLA
Vrijdag 21:00             Gekke Geit
Hannah en Suzie zijn LOLA: Nederlandsta-
lige hersenspinsels op muziek, soms mega 
poëtisch en soms verfrissend huis-tuin-
en-keuken. Maar altijd mooie liedjes met 
oorstrelende samenzang van deze twee 
fijne menschen, waarmee je volgens mij 
uitstekend een avondje kan doorzakken. 
Hopelijk blijven ze nog ff plakken, of moeten 
ze de het laatste pontje naar Noord halen?

NAVARONE
Vrijdag 21:15                                 Paard Grote Zaal
Al sinds de eerste show van hun eerste clubtour (in de 
SuperMarkt, kent u ‘m nog!) zijn wij fan van deze Nijmeegse 
superband. In de 4 jaar die volgden stampten ze alle grote 
festivals plat en brachten ze 3 jetsers van platen uit. De ram-
mende 70’s rock van Navarone is compromisloos, hard en  
rete-authentiek, met op leven en dood duellerende gitaren 
en krachtige hoge vocalen. Dit wordt een epische high 
energy rock’n’rollshow á la Led Zeppelin van een band met 
cojones als de brokken graniet die naar beneden kwamen 
denderen toen ze hun livereputatie aan het uitbeitelen 
waren. 

ANIMAL HOUSE 
Vrijdag 21:00                  Zwarte Ruiter
“Transparent party music, best listened to when drunk”. En 
ook zonder een bakkie op ga je hard met deze uptempo  
indierock met een ruig randje! Oorspronkelijk uit Australië 
maar inmiddels Brits nemen ze een ruime bagage aan down 
under craziness mee in hun nummers, die qua humor zo uit de 
stal van Monty Python zouden kunnen zijn gefokt. Weg met de 

ROBBING BANKS
Vrijdag 20:45            UNO
Hoe kan 1 dude met 1 gitaar en een kickdrum 
met een tamboerijn aan zijn voet ZO bloody 
hard rocken? Hm? Hoe kan dat? Robin van 
Saaze timmerde zelf zijn debuut Got Love 
Need Money in elkaar – een hete schijf vol 
overstuurde, korte garagerock-raketjes. Toen 
wou 3FM hem hebben, DWDD, de Zwarte 
Cross en opende hij voor Seasick Steve (die 
2 moeten elkaar wel liggen). 

LUCKY FONZ III
Vrijdag 20:30   Paard Kleine Zaal
Is Nederlands in jouw oren een saaie, prak-
tische taal waar geen lol mee te beleven valt, 
dan kan je voor de schoonheid en de troost 
bij Lucky Fonz III terecht. De opperneder-
troubadour met het ploertenkoppie weet 
het zo te zeggen zoals je het graag zelf zou 
willen zeggen, maar je kan het toch niet 
zeggen. Hij wel. Na jaren van intens touren 
en net terug van een reeks zwaar bewie-
rookte cabaretshows is hij in topglorie voor 
Sniester! COOPER

Vrijdag 20:15               Grey Space Basement
Versniestering de boel sinds ‘92! Als aartsvaders van de 
poppunk in den lande moet het een mooi gezicht geweest 
zijn hoe getalenteerde snotneuzen als NOFX en Blink-182 de 
wereld veroverden met hún mosterd. Een verdraaid elegante 
mosterd trouwens, geen tweedimensionale pretpunk maar 
een geraffineerd bouquet waar invloeden van Brubeck tot de 
Beatles in te herkennen zijn. Anno 2017 perfect op dronk, is 
Cooper live strak, opwindend en intens! 

aan de overkant in The Grey Space bij Jacle Bow, want dat is 
Vlaams. Punt. Daarna door naar NIKO. Denk aan Mac DeMarco 
met heel veel ballen. Dan bij het laatste akkoord doorstomen 
naar Rät N FrikK, stiekem de meest beluisterde Haagse 
producers van het moment. Met 2 gouden platen op zak. Dan 
afsluiten met The Gwoof in de Beergarden (met de Patrick 
Tillon van Urban Dance Squad). Met deze lijst heb je niet al-
leen leuke acts ontdekt maar ook alle geheime locaties.”

HOE WIE WAT ga jij kijken dan?!

subtiliteit, vol d’r op met alle absurde shit die 
je in je hebt. Zeker gaan zien als Growlers, 
Wombats en Kooks je lievelingsdieren zijn.

LA CORNEILLE
Vrijdag 20:45                            Paardcafé
La Corneille is pure poëzie in een vulkaan van avantgarde 
indierock. Ze voelen een diepe passie voor muziek en de 
wereld om hen heen, geven zich over aan het experiment 
en oh wat een urgente en prachtige nummers levert dat op. 
Aangemoedigd door pioniers als Radiohead, Sufjan Stevens 
en Antony and the Johnsons schiep deze band een walhalla 
aan breekbare en bombastische nummers, alleen al door de 
donkere en warme stem van Guy Corneille een must om live 
mee te maken.
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NIKO
Vrijdag 22:15                       UNO
No more Prinsenkind, vaarwel F, nimmermeer Parade: Nik van den Berg is 
enkelt nog Niko en het klinkt nog fijner dan pertat met saus. De illustere 
Hagenees koestert de imperfectie in zijn liedjes – hij weet dat die het ken-
merk van echte schoonheid is. Met heel veel liefde maar zonder het geven 
van fucks muziek maken, in de beste moderne Spinvis huis- tuin- en  
keukentraditie, daar komen prachtige dingen uit. Live speelt hij met 
voorheen-F-drummer Richie Bleijenberg en twee gitarist-zangers: Bas 
Prins van Taymir en Thomas van der Want van Soul Sister Dance Revolution. 
Nik: “Dat maakt Niko een live band met 3 leadzangers.” Klinkt nu al als een 
Sniesterband. 

JIM JONES AND THE RIGHTEOUS MIND
Vrijdag 22:15           Paard Kleine Zaal
Nick Cave wou je ziel, Tom Waits zocht gewoon iemand om 
mee bar te hangen, maar Jim Jones heeft zijn zinnen gezet 
op je onschuld. De man van de Jim Jones Revue zet met dit 
nieuwe vehikel de fik in de laatste restjes beschaving: met 
z’n rauwe groove, exotische beat en een piano die het op 
een zuipen heeft gezet smijt hij iedereen binnen gehoors- 
afstand lachend in zijn pot borrelende voodoogumbo.

PIP BLOM
Vrijdag 22:15            Paardcafé
Dit muzikale brok Hollands Glorie schrijft, 
speelt en produceert mieters fijne liedjes en 
slingert deze vervolgens lachend de wereld 
in. Precies wat we nodig hebben: grungy 
indiepop waar mensen met Bettie Serveert 
en Caesar-heimwee zeker, maar eigenlijk 
iedereen zich dankbaar op zal storten. Het 
Engelse muziekblog DIY noemt haar “A 
Gem!” en ze is al meer dan honderd keer 
op de populaire Amerikaanse radiozender 
KCRW gedraaid. Ze was een groot succes op 
Grasnapolsky, doet ff een eurotourtje en dan 
wacht Sniester!

bFAKE
Vrijdag 22:15                Beergarden
bFAKE is een mega energieke samenwerking 
tussen twee Zuid Afrikaanse halfbroers en 
DJ DNA van Urban Dance Squad. Denk aan 
Beastie Boys meets Die Antwoord meets The 
Prodigy, total mayhem op het podium en met 
grote urgentie in je gezicht gesmeten. Check 
bijvoorbeeld hun gepassioneerde ode aan 
de kraftwerk vocoder. Dat is toch verdorie 
kneiterdansbare kunst?!

THE PEPTONES
Vrijdag 21:45                 Rootz
‘To rock, to roll, to have a ball!’ Is dit het Sniester familiemot-
to? Ja! En tevens de leuze van The Peptones, al best wel lang 
de meest garazie sixties-beat-meets-garagerock’n’rollband 
van Den Haag. Op sniester releasen ze hun nieuwe album. En 
Peptones vertel: wie zijn jullie grootste voorbeelden? “Chuck 
Berry, Hank Ballard & The Midnighters, The Coasters, Jerry 
Lee Lewis, Rembo & Rembo, Koot & Bie!” U hoort het: als 
de Peptones uit hun beatcave kruipen is het feest en kan er 
van alles gebeuren. Rare instrumenten, vreemde gasten op 
het podium, hoedjes van aluminiumfolie en andere obscure 
shit, je weet nooit wat je kan verwachten behalve dan dat er 
KEIhard met booties geshaked gaat worden.

JACLE BOW
Vrijdag 21:30      Club Seven
Hou je van de stones let dan even extra op. En dank je lieve 
moeder maar voor je blauwe ogen dat je dit nu leest, anders 
had je Jacle Bow misschien gemist. Luister naar deze Belgen 
en hoor een rollende Stones-groove om van te kwijlen, parels 
van Lennon/McCartney melodieën verpakt in een debuutalbum met 3 hitsingles. Only rock’n’roll op zijn  
puurst. Na maanden grijsdraaien op StuBru nu in het echt mee te maken op Sniester. Mario Goossens (die 
leuke drummer van Triggerfinger) is ook fan en bood zich aan als producer.

MITCH RIVERS
Vrijdag 21:45    Grey Space Basement
Bluesy americana is voor velen de mooiste muziek op aarde. 
Mitch Rivers is een van hen en hij leeft ervoor. Uit zijn 
becowboylaarsde tenen komt het omhoog zetten, die warme 
country soul, en dat klinkt vol en troostrijk, zo met die pedal 
steel gitaar en de hele band erbij. Met Pablo van de Poel 
(DeWolff) een prachtplaat opgenomen en nu verspreidt hij 
het Southern woord met gitaar, dijk van een stem, hart, ziel 
en een fles bourbon.

OIJ
Vrijdag 21:30                       Blauwe Kamer
De man met de lampjes komt naar Sniester! OIJ (Only In Japan!) 
heeft electro heeft een nieuwe dimensie gegeven en sinds hij 
Spotify liet ontploffen met single ‘Blinded’ laat hij wereldwijd 
monden openvallen met zijn show. De muziek is al heerlijk (denk 
Flume, denk Sohn, denk soundscapes en ook hurrrlijk dansbare 
drops) maar het een-tweetje tussen de beats en de bewegende 
lampjes maakt het magistraal. Zijn supercatchy, diepe melodieën 
ken je misschien al van commercials (en catwalkshows als dat je 
ding is), maar kijk wat er live gebeurt.
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THE DAWN BROTHERS
Vrijdag 24:00                 Paardcafé
Nieuwe band van oude zielen met hoge standaards en 
serieuze skills. Overal wordt hun intelligente americana vol 
met soul hartstochtelijk omarmd. Debuutplaat Stayin’ Out 
Late (en wat een héérlijke plaat, ga er ’s nachts eens de 
Autobahn mee op) presenteerden ze in Rotown en ja dat 
was gelijk uitverkocht natuurlijk. Waren voorprogramma van 
muzikantenband White Denim en daar heeft het ook wel wat 
van. Bluesy, groovy en goud als de dageraad na een goeie 
nacht doorhalen.

THE GRAVELTONES
Vrijdag 23:15           Rootz
Houdt u ook zo van snoeiharde duo’s? Een drummer, een 
(bas)gitarist en dan rammen? The Graveltones zijn een 
zwarte parel in het genre. De van oorsprong Australische 
bluesrock’n’rolltornado heeft “Lyrics like Dylan, riffs like Rage 
Against The Machine, vocals like Howling Wolf (hallo!) and 
beats like Bonham”. Met zulke hoge verwachtingen moet dat 
haast wel tegenvallen. Mis! Ze zijn vuig! Heftig! Loud! Fast! 
En the talk of the town in sleazy rock holen wereldwijd. Een 
ongenadig heftige livesensatie die pas sinds dit jaar ook in 
Nederland tourt. Pak die kans!

DOUBLE VETERANS
Vrijdag 23:15      Grey Space Basement
Snotnonde, hoe doen die Belgen dat toch?? 
Alweer zo’n knettergoed bandje: drie man 
sterk, een berg panache en gewapend met 
een batterij onweerstaanbare sixtiesrock-
tunes á la Kinks. Maar dan met een nogal 
agressief gebekte zanger, een beest van een 
drummer, onverwachte psychedelische  
uitwassen en een rauwe garagesound.  
Doet een beetje aan The Black Lips denken. 
Ze gaven een reeks vlammende shows op 
onder andere Pukkelpop, waar ze zaal na zaal 
in een beukfestijn lieten ontaarden. Weten we 
op Sniester ook wel raad mee.

DAVID DOUGLAS
Vrijdag 23:00                 Paard Grote Zaal
Space cowboys en cosmic girls, this is your captain speaking! 
Stap in de transporter van Brits klinkende Utrechter  
David Douglas. We gaan dansen op geestverruimende techno! 
Zijn album ‘Spectators of the universe’ is net uit en klinkt als 
een funky ode aan kosmische weidsheid. Zijn verslavende 
sound wordt omarmd door grote horden electronica- 
liefhebbers en als je hem één keer live hebt meegemaakt 
weet je waarom. In het heelal schijnt overal de zon ja toch!

SIMON KEATS
Vrijdag 23:00           Club Seven
Simon Keats is het folk alter ego van Paul 
Zoontjens, tevens gitarist van Nederbietband 
The Kik. Of eigenlijk is het zijn ware zelf. Op 
een wild avontuur door Amerika, waarbij hij 
zonder geld en zonder connecties ging 
‘kijken wat er gebeurt’ en als singer-
songwriter met succes een dancefestival 
hi-jackte, maakte hij een start met wat een 
dijk van een folkrepertoire zou worden. 
Zijn tweede album wordt as we speak uit-
gebracht. Daarnaast is hij wat van plan met 
een soortement van talkshow, dus wat we op 
Sniester gaan zien is nog een groot mysterie. 
Kun je mij voor wakker maken!

RÄT N FRIKK
Vrijdag 23:00    Blauwe Kamer
Wilde mensenmenigten die staan te fist-
pumpen alsof hun leven ervan afhangt! Dat 
is wat ik zie in de muzikale rohrschachtest 
die Rät N FrikK heet. Dit dj/producerduo 
weet als geen ander hoe je live de boel laat 
escaleren met trap, dubstep of hardstyle. 
Dat weten ook Mr. Polska, Ronnie Flex, Anita 
Doth (jahaa, van 2 Unlimited!), Jebroer en 
Billy the Kit, die ze allemaal wisten te vinden 
voor een muzikaal potje batsen. Bats je 
mee?

CANSHAKER PI
Vrijdag 22:30             Zwarte Ruiter
Oh oh ooooh! Wat houden we van deze 
band. Intense, hooggespannen, onver-
sneden puberale geestdrift strak verpakt 
in een serieuze pot fuzz en garagegruis vol 
met pittige haken. Live is er helemáál geen 
ontkomen aan, want deze vier kamikaze- 
ruiters hebben een catchy nerveuze energie
als een laserpen in de hand van een par-
kinsonpatiënt en cats dan weet je wat ik 
bedoel,JA TOCH!

THE SWAMP SHAKERS
Vrijdag 22:30                                         Gekke Geit
HELL YEAH we gaan een ’50s rockabilly band uit Letland aan 
het werk zien deze Sniester! Ze houden er een killing tour-
schema op na en zijn de sensatie op festivals van Estland 
tot Terschelling. Gedreven door hun allesoverrompelende 
verliefdheid op de originele rock’n’roll slepen ze je mee in 
hun energieke renditions van klassiekers en eigen nummers 
in originele country & hillbillystijl.
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BRUTUS
Vrijdag 01:30             Zwarte Ruiter
Oh, Brutus! Sniester is wel wat gewend 
maar zulke intense hartstocht tref je 
niet vaak op een podium. Ergens tussen 
Savages en Slayer in hamert dit briljante 
trio zich naar de top, bewierookt door 
de internationale rock’n’rollpers en 
iedereen die ze ooit zag spelen. Festival 
na festival laten ze smeulend achter. 
Hun panoramische postpunk met de 
sirenenstem en dubbele basdrumfrenzy 
van drummer/veldmaarschalk Stefanie 
Mannaerts verstaat namelijk de kunst 
volk van drie zalen verder naar binnen te 
zuigen. Luister één keer naar All Along 
en kijk wat er met jou gebeurt.

BAZZOOKAS
Vrijdag 00:45                
Paard Grote Zaal
Ska alert! Met 8 man sterk 
waarvan 4 blazers veroor-
zaken de Bazzookas waar 
ze maar komen een skan-
king frenzy met hun hoog 
voltage afterbeat ska. Twee 
keer Zwarte Cross, Parkpop, 
Tsjechië, Australië, Paradiso, 
de HMH, maakt niet uit: elk 
publiek staat zich binnen 
de minuut het snot voor de 
ogen te skanken!

BARTEK
Vrijdag 24:00            Zwarte Ruiter
Lekker viezig lekker hard! Amsterdamse uitjes op dyna-
miet, dat zijn de fuzzrocknummers van Bartek. FIDLAR, Ty 
Segal, het heeft er wat van maar is flink vuiger. De Popronde 
zal nooit meer hetzelfde zijn in de nasleep van de sleazy 
liveshows waar dit drietal de Hollandse polders mee om-
ploegden. Ook op Grasnapolsky maakten ze er en zweterige 
bende van. Helemaal perfect om in no time mee naar de 
Sniester te gaan, we hebben niet voor niets hun tophit ‘22’ 
tot Sniester Volkslied 2017 gebombardeerd!

THE JERRY HORMONE EGO TRIP
Vrijdag 24:00                Paard Kleine Zaal
Is dat nou je vriend? The Jerry Hormone Ego Trip is de nieuwe band van de Rotterdamse schrijver (en ex-
gitarist van The Apers) Jerry Hormone. Klinkt als The Troggs met Wim T. Schippers: liedjes over tederheid, de 
kaketoekan, een medicijnman, en zusjes van vrienden die stout, stout, stout zijn. Sixties rock’n’roll, maar meer 
Doe Maar dan The Kik, met teksten zo hilarisch dat je elk grapje wilt onthouden om later zelf indruk mee te 
maken. Kijken!

THE GWOOF
Vrijdag 24:00            Beergarden
YEAH Rudeboy in town! In The Gwoof komt 
de rapper/betonblok/held (ex-Urban Dance 
Squad) in actie met zware drums en een  
lekkere groovy hammondsound, wat op de 
een of andere manier aan de Tour of Duty 
doet denken: militair & seventies soulvol 
tegelijk. Oftewel: “Modern alternative gospel 
punk.” Rammen op die big ass basdrum, 
ducttape om de armen en gaan!

17
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Volgende keer in
SnieSter loSt ’t op: 
“Hoe kom ik Van mijn nieuwe Vrienden af?”

SNIESTER LOST ‘T OP
De één wou Heck zien, de rest vond dat pleurisherrie en ging naar een of andere Franse 
zanger maar jij kent geen Frans. Je broer is naar huis om zijn ingegroeide teennagel te  
verzorgen en daar sta je dan, toch een tikkie allenig onder de pui van de infostand. Het kan 
de beste overkomen en hoort bij het leven in de festivaljungle. Is dit erg? Niet meer! Want 
Sniester komt met een unieke oplossing voor dit eeuwenoude probleem. Hup, naar De Pink jij! 
We gaan nieuwe vrienden maken! 

Het SnieSter VriendSCHap Stappenplan!

1 Bestel een geestverui-
mende versnapering, 

complimenteer barman 
Michel met zijn outfit 
en parkeer jezelf naast 
een willekeurig persoon. 
Iedereen is een potentiële 
nieuwe vriend.

2 Ga NIET als een idioot 
zitten te glimlachen. Dit 

ziet er nep uit! Lach alleen 
als je het meent. 

3 Zoek oogcontact. Kijk 
een beetje bezorgd, 

alsof je kunt zien dat je 
nieuwe vriend het zwaar 
heeft, maar dat hij/zij te 
edelmoedig is om het te 
laten merken. En dan komt 
het. 

4 Vraag: “Gaat het?”

5 Waarschijnlijk gooit je 
nieuwe vriend nu zijn/

haar levensverhaal op tafel. 
Heb je een taaie te pakken 
en zegt zij/hij net iets te 
opgewekt “Ja hoor niks aan 
het handje!”, dring dan een 
beetje aan en zeg, na een 
dramatische pauze: “Maar 
hoe gaat het dan ècht met 
je?” 

6 Waarschijnlijk hoor je nu 
de diepste zieleroerse-

len van je nieuwe vriend 
aan. Wel goed luisteren he! 
En niet meteen met allemaal 
ongevraagde adviezen 
komen. Gewoon begripvol 
zijn! 

7 Uitgeraasd? Ervaar 
samen een zalig gevoel 

van opluchting. Bestel een 
rondje tequila slammers en 
geef er een klap op. Op je 
nieuwe vriendschap, niet 
op je drankje natuurlijk 
HAHAHA!
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Beergarden bFake The Gwoof

Blauwe Kamer Deltawerk OIJ Rät N FrikK

Gekke Geit LOLA The Swamp 
Shakers

Club Seven Jacle Bow Simon Keats

Grey Space Basement Cooper Mitch Rivers Double Veterans

Paardcafé La Corneille Pip Blom The Dawn Brothers

Paard Grote Zaal Navarone David Douglas Bazzookas

Paard Kleine Zaal Lucky Fonz ||| Jim Jones and the  
Righteous Mind

The Jerry Hormone  
Ego Trip

Gaycafé de Pink Gaycafé De Pink met Casanova Disco

Rootz PALMSY The Peptones The Graveltones

UNO Robbing Banks Niko

Zwarte Ruiter Animal House Canshaker Pi Bartek Brutus
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Lucky Fonz 
||| NIKO The Swamp 

Shakers Jacle Bow bFake Bazzookas

BLOKKENSCHEMA

SNIESTERBUS SESSIES

VRIJDAG 26 MEI
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Blauwe Kamer De Kleine  
Nachtrevue Pyke Baptiste W. Hamon

Beergarden Every Kid Knows Mamihlapinatapai

Gekke Geit Trio Escobar Dead Elvis & His  
One Man Grave

Humanity House Ella Folk Road Show

Grey Space Basement The Guru Guru NEED HECK

Paardcafé Tony Clifton The Goon Mat &  
Lord Benardo Mooon

Paard Grote Zaal Son Mieux Monomyth De Kraaien

Paard Kleine Zaal Altin Gün Jo Goes Hunting Donnie

Gaycafé de Pink Gaycafé De Pink met Cruise Control

Rootz traumahelikopter GOSTO

UNO Smutfish Junglebae

Zwarte Ruiter Rectum Raiders Ron Gallo The Lucid Dream
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Son Mieux Baptiste W. 
Hamon

Mamihlapi-
natapai Ron Gallo Trio Escobar Junglebae Goon Mat & 

Lord Benardo Mooon

BLOKKENSCHEMA

SNIESTERBUS SESSIES

ZATERDAG 27 MEI
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Het is fijn om in de ether te zijn: Den Haag FM komt live radio maken vanuit 
de mobiele studio! Julie Hauber & Justin Verkijk, levenskunstenaars pur sang: 
kom maar door met de verhalen. “We beginnen bij De Kleine Nachtrevue 
omdat die Vuigtuigboy wél begrijpt hoe je leuke Nederlandse liedjes moet 
schrijven. Dan naar ELLA, want Houses. Vervolgens naar vriend van de zender 
Son Mieux. Ok nu wordt het moeilijk. We willen letterlijk alle shows op dit 
tijdslot zien: Every Kid Knows, Folk Road Show, Jo Goes Hunting (drummen en 
zingen tegelijk is sick) én Junglebae. Daarna gaan we bijkomen en een beetje 
afspacen bij Monomyth om vervolgens lekker de tuinslang te doen bij  
Donnie en dan zijn we zo verschrikkelijk gek geworden dat we ook nog ff bij 
De Kraaien gaan kijken. ” En als je een inzinker hebt? “Als je moe bent gewoon 
bedenken dat er in Afrika kinderen zijn, die twee keer zo moe zijn.”

THE GURU GURU
Zaterdag 20:30           Grey Space Basement
Dit is borderline rock: geen psychedelische maar psy-
chotische gitaren, een zanger die in zijn eentje twee 
seizoenen Twin Peaks overeind zou kunnen houden en een 
drummer die in een moordend tempo aan zijn eigen waanzin 
probeert te ontkomen. De ontspoorde indie-math-psycho-
noise van The Guru Guru biedt verfrissend tegenwicht voor 
de lauwe pis van het dagelijks bestaan. Muzikaal schudden 
ze de hand met METZ, Pere Ubu, Deerhoof en The Jesus 
Lizard, ze zijn high on energy, rete eerlijk, niet voor iedereen 
en potdomme wat heftig en wat goed zijn deze Vlamingen.

DE KLEINE NACHTREVUE
Zaterdag 20:00       Blauwe Kamer
Volle asbak, lege glazen, tranen in je ogen, 
een brok in je keel. Alle nuttelozen van de 
nacht zijn welkom in de Kleine Nachtrevue. 
Marlon van Capelle (Vuigtuig) pakt snijdend 
mooie Nederlandse poëzie, van hemzelf 
en van de Groten, en zingt ze je met zijn 
gitaar en samen met Sander Westerduin op 
accordeon toe in de nacht. Eerder waren 
ze alleen nog te zien in klein comité op een 
Wijsje hier en een Carnivale daar, en wie ze 
zag bekroop de gedachte: ik zit hier verdorie 
tegen ‘s Haags beste chansonnier aan te 
kijken.

HOE WIE WAT ga jij kijken dan?! 

PROGRAMMA  
ZATERDAG 27 MEI



30 31

RECTUM RAIDERS
Zaterdag 21:00                           Zwarte Ruiter
We waren aardig gehecht geraakt aan de tepeltape, kom-
kommers op onorthodoxe plaatsen en vleselijke bromance 
van de Rectum Raiders. Maar met hun debuutalbum overstij-
gen ze ogenschijnlijke beperking van hun weerzinwekkende 
naam. De kneiters van jetsers op die plaat gooien een strop 
om je nek en sleuren ze je in een genadeloze moshpit van 
heavy rock-geweld, wat allemaal liefde is bij deze shock-
rockerts. Vleespetje af voor dit virtuoze 80’s metal meester-
werk, vol met killer riffs die de grootste hork nog aan het 
headbangen krijgen & wie weet komt naakte paardmascotte 
Hörse ook nog wel ff langs. I’m in LOVE!

ELLA
Zaterdag 20:45      Humanity House
Wil je eens ècht wat moois horen? Verlies je 
dan in de oceaandiepe stem van Nederlands-
Zwitserse Ella. In haar  
rijke composities hoor je de filmmuziek die  
ze schreef en haar podiumervaring met Amber 
Arcades en Houses. Ze schittert nu solo,  
op tour en op tv (ze liet ook Matthijs van  
Nieuwkerk niet onberoerd en schoof al een 
paar keer bij DWDD aan) en is op Sniester in 
haar element. Subtiele gitaarmelodieën en 
minimale elektronica bouwen een hut waarin 
Ella je haar diepste geheimen toevertrouwt.  
En als we het lief vragen wil ze misschien  
haar Pixies cover wel voor ons spelen.

ALTIN GÜN
Zaterdag 20:30       Paard Kleine Zaal
Hallo?! Turkse seventies folk swingt com-
pleet de pan uit mensen! Je moet wel durven 
om zo onversneden seventies te gaan. 
Maar als je het zo briljant aanpakt als deze 
band werkt dat dus gewoon. Denk Jacco 
Gardner die ons allemaal opnieuw verliefd 
deed worden op sixties psychedelica. En hé 
kijk die gitarist speelde die ook niet samen 
met Jacco? Toeval? Far out man. En nou 
ophouden met denken want ik wil je beste 
buikdans zien.

SON MIEUX
Zaterdag 21:15              Paard Grote Zaal
Zo! Wat heeft deze gozer een hoop teweeg gebracht in een 
jaar. Camiel Meiresonne (ook wel bekend als ‘die knappe 
toetsenist van SSDR’) heeft zich met zijn band Son Mieux 
compleet onmisbaar gemaakt in de Nederlandse popscene. 
‘Easy’, ‘Even’ en ‘Feels’ zijn puur en simpel als volksliedjes, 
troostrijk, ruig en met zo’n gevoel van: zo moet het zijn en 
niet anders. Vorig jaar stond hij nog splinternieuw op Sniester 
harten te veroveren (en trok meteen al een bomvolle zaal), 
nu verwelkomen wij hem na een wild jaar vol festivals,  
radio- en tv-optredens opnieuw om al die harten nog een 
keer vol te laten lopen met zijn gloedvolle repertoire.

PYKE
Zaterdag 21:30                 Blauwe kamer
Tengere troubadour Pijke de Grood gaat een 
fijne verrassing zijn voor wie houdt van sim-
pele, eerlijke liedjes op akoestische gitaar á 
la mode de Sufjan Stevens of Patrick Watson. 
Knappe composities, stem om je handen 
aan te warmen. Zoek op YouTube naar zijn 
tranentrekkende ode aan de ons te vroeg 
ontvallen Chuck Deely. Imposant!

TRIO ESCOBAR
Zaterdag 21:30                       Gekke Geit
Een festival als Sniester kan wel blits lopen doen met al die 
nieuwe bandjes, maar je hebt ook een paar local legends 
nodig om de boel overeind te houden. Gitarist Niels Göbel, 
drummer Thijn Teeuwissen (Grof Geschut!) en zanger Remco 
Prins met z’n baritongitaar zijn drie vrienden met een dikke 
erfenis. De muzikale erfenis van ruim twintig jaar Burma 
Shave, de legendarische Haagse band die rock, funk, blues 
en rap in één sound wist te verenigen. Trio Escobar is uit de 
as van Burma Shave geboren door een drang naar vrijheid, 
los van coupletten, refreinen, kop en staart. Hoe klinkt dat? 
Dat klinkt naar surf, blues, garage, reggae, b-movie sound-
tracks, punk en vooral naar meer.

TONY CLIFTON
Zaterdag 20:45                               Paardcafé
Ze zijn hard! Ondeugend! En aan pretenties doen ze niet als 
het op stonergrooves en punkriffs aankomt. Moshend publiek 
ontwijkend & podiums shreddend banen deze 3 boys zich 
een weg naar je galopperende garagerock’n’rollhartje met 
maar één leuze: Veni, Vidi, Fuck the World!

SMUTFISH
Zaterdag 20:45          UNO
“A face only a mother could love”. Je gaat 
al janken als je het leest. Smutfish is van 
de hard & eerlijke traditie: kwetsbare maar 
ijzersterke americana van muzikanten 
zo goed dat ze zich die eenvoud kunnen 
veroorloven.Vond ook Daniel Johnston die ze 
als begeleidingsband mee op tour wou heb-
ben. Zoek je schoonheid en troost, dan moet 
je hier wezen: bij Melle de Boer, onze eigen 
Neil Young van achter de duinen.
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FOLK ROAD SHOW
Zaterdag 22:15                                 Humanity House
Internationaal songwriterscollectief dat á la Crosby, Stills, 
Nash & Young de muzikale superkrachten bundelt. Deze vijf 
dichterlijke zielen uit Nieuw-Zeeland, Canada en Nederland 
zijn ook nog eens multi-instrumentalisten (hállo, The Band!) 
en wisselen elkaar af op gitaar, banjo, mandoline,  
trombone en drums. Verwacht een meeslepende live show 
met waanzinnig fijne muziek – van fluisterharmonieën tot 
rock, compleet met epische trombonesolo’s.

EVERY KID KNOWS
Zaterdag 22:15                Beergarden
‘Everybody at the speed of light tends to 
become a nobody’. Every Kid Knows zit nooit 
om een metafysische oneliner verlegen. Niet 
geketend in de dwang ‘het te willen maken’ 
gunt de Londens-Haagse band van John Turner 
Johnstone zichzelf de volledige creatieve 
vrijheid, en dat komt de muziek ten goede. 
Noiserige popliedjes (sambal warning! Live een 
stukkie pittiger dan op plaat) vol met heimwee 
van een man die tussen twee continenten 
hangt. Voor de Hagenezen: dit is die band met 
Sebas Simoen en Joeri Gordijn!

TRAUMAHELIKOPTER
Zaterdag 21:30              Rootz
Dit is zo’n band die niet beter weet dan zich bij elke show 
compleet binnenstebuiten te keren. Heerlijk! Groningse 
garagerockers traumahelikopter zijn vaandeldragers van die 
aanpak. Nieuwe schijf ‘Competition Stripe’ klinkt gevarieerder 
en melodieuzer dan de traumahelikopter van voorheen.  
Eerlijke liedjes, met wonderschone maar nonchalant uitge- 
voerde melodieën voorzien van lekkere rauwe rafelranden. 
Denk alleen niet dat ze daarmee hun harde garagesound 
(inclusief uitgeklede drumkit) en punk drive verloren zijn – 
het geeft ze eerder live nog meer de ruimte om de grenzen 
van de muziek, het podium en hun versterkers op te zoeken. 
Kom maar door!

NEED
Zaterdag 22:00 Grey Space Basement
Local Spastics, Aux Raus, No Turning Back, 
Brat Pack en Union Town – ons kleine 
postzegeltje aarde heeft toch fijne bands 
gekend in het hardere segment. Nou juich 
nog maar even verder, want NEED bestaat uit 
ex-leden van die bands en samen maken ze 
een serieuze pot stampei waar De Stooges 
bleek van uit zouden slaan. Lulleke tatoeages 
en zweterige ruggen ahoy! NEED maakt harde 
energieke rocknroll met een dwingende 
cadans en zware ballen en ze mochten om 
alle eerdergenoemde redenen niet ontbreken 
op Sniester dit jaar.

JUNGLEBAE
Zaterdag 22:15    UNO
Woop! Amy en Gianni komen uit de Rot-
terdamse concrete jungle en zijn een niet 
te geloven hitmachine in wording. Samen 
met Boaz van de Beatz bouwen ze hit 
na hit, banger na banger en er zijn zware 
Major Lazer vibes goings on hier. Eén van 
hun mega dansbare housy hiphop-tronica 
tracks wordt sowieso HET zomeranthem van 
2017, even kijken bij welke jullie shirtjes het 
hoogst de lucht in vliegen.

JO GOES HUNTING
Zaterdag 22:15             Paard Kleine Zaal
Virtuoos drummen, zingen en intussen als een hedendaagse 
Brian Wilson gedreven met allerlei stijlen smijten. Jimmi Jo 
Hueting kan het. Megaspannende nummers krijg je daarvan, 
met het gevoel van Ariel Pink, Klangstof en The Flaming Lips. 
Huetings liedjes zijn ultrapersoonlijk en hij is onmiskenbaar 
de bandleider, maar dan wel een met de goede gewoonte om 
live ieder individueel bandlid zijn of haar eigen stempel op 
de nummers te laten drukken. 

HOE WIE WAT ga jij kijken dan?!

Heb je weinig vrije tijd maar 
wil je wel op kunnen schep-
pen met je muziekkennis? 
Dan hoef je alleen maar  
The Daily Indie te lezen.  

Deze vogels weten werkelijk álle toffe nieuwe muziek op te sporen. Deze 
tactiek niet onthullen, anders is het effect weg! 
Hoofdredacteur Ricardo Jupijn, vertel. De zaterdag. “Ik begin lekker hard met 
The Guru Guru en dan snel nog even naar de wonderschone klanken van ELLA 
in UNO. Daarna ga ik in één lange stroom via traumahelikopter naar Every Kid 
Knows, Ron Gallo, MOOON en The Lucid Dream.”  

Wat is je lievelings deze editie? “Altin Gün. 
Deze band heeft echt een gouden formule te pakken.  
Allemaal topmuzikanten (onder meer van Jacco Gardner en Jungle By Night) 
en westerse en oosterse invloeden die op een volstrekt unieke manier 
samenkomen. De band speelt oude nummers van Turkse psychrockhelden 
als Selda, Barış Manço, Erkin Koray (nóóit van gehoord, red.) en wisselt dat af 
met eigen werk. Op dit moment is dit absoluut een van de beste livebands en 
er is nog praktisch geen studiowerk uit, dus je moet Altin Gün wel live gaan 
zien.” Gaaf. En je levensmotto? “Houd je muil tijdens de shows en geniet van 
de muziek. Lullen kan altijd nog!”



34 35

GOSTO
Zaterdag 23:00                                 Rootz
Geraakt door het heilig vuur van halfgoden als Thom Yorke, 
James Blake en Flying Lotus begon multi-instrumentalist 
Roel ‘Gosto’ Vermeer zijn alchemistische experiment. Single 
‘My Bad’ ging al snel over de half miljoen streams heen op 
Spotify en live is het helemaal magisch, om GOSTO vergezeld 
van een geweldige band te zien speculeren met donker en 
licht, extase en trance, zang en beats en synths. Ga genieten 
van een amalgaam van triphop en soul dat eng dicht in de 
buurt komt van solid gold.

RON GALLO
Zaterdag 22:45                 Zwarte Ruiter
“I straddle the fence between two mindsets 
–  1. The world is completely fucked and, 2. 
The universe is inside you.” Komt dat zien: 
een echt mens uit Amerika, met mensenzor-
gen en mensenwensen, die zijn weltschmerz 
verwerkt in smedige rock’n’roll. Ron’s 
Cramps-achtige nummers zijn noisy, heavy, 
zitten barstensvol lekkere licks & basloopjes 
en zijn adembenemend eerlijk. Het beste 
medicijn voor iedereen die misschien ook bij 
tijden moeilijk heeft met de wereld anno nu.

BAPTISTE W. HAMON
Zaterdag 23:00                  Blauwe Kamer
Deze Fransman in truckersvermomming trekt 
zijn hart open en er vloeien Franse en Engelse 
levensliederen uit – introspectief, waarachtig 
en van een niet te geloven klassiekerkaliber. 
Neil Young en Townes Van Zand rond het 
kampvuur met Jacques Brel. Verkneukel me nu 
al bij het vooruitzicht een volle zaal collectief 
verliefd te zien worden op deze dreamboat-
rastroubadour.

THE GOON MAT AND LORD BENARDO
Zaterdag 22:15                Paardcafé
Smeriger, aardser en oerdriftiger dan de blues van dit duo 
ken je het niet krijgen! Twee beesten uit Luik in dienst van 
de explosieve, vuile rhythm’n’bluesrock. The Goon Mat vormt 
met zang, drums en gitaar al een band op zich, maar de 
hoofdrol is weggelegd voor Lord Benardo die de zaal inrent 
en door zijn bekschaaf fulminerend het vuur uit je voeten 
blaast. Zweten, dansen, biergooien en beschaafd zijn we 
morgen wel weer.

HECK
Zaterdag 23:30                 Grey Space Basement
Ik weet niet wat jullie in je vrije tijd doen, maar dikke kans 
dat HECK het heftigste is dat je dit jaar gaat zien. Hun debuut 
brachten ze een jaar geleden uit op eigen label en sindsdien 
hebben ze een leger fans vergaard met shows die zo hard-
core zijn dat de menselijke vleesresten ’s morgens van het 
podiumplafond geschraapt moeten worden. HECK is extreme, 
ongehoord gewelddadige noise uit de UK, totaal losgeslagen 
en dus geknipt voor het doorsnee Sniesterpubliek. 

MONOMYTH
Zaterdag 23:00  Paard Grote Zaal
Laat deze Haagse progrock psychonauten 
hun gang gaan en ze slepen ze je mee in 
een trance, veroorzaakt door schuivende 
patronen, herhalingen en drones. Hun lange 
instrumentale nummers zuigen je in een 
duistere draaikolk met visioenen van Pink 
Floyd en Motorpsycho is je lot, maar dan met 
ambient en techno in het vizier. Een “one 
way ticket to krauter space”, zoals Never 
Mind The Hype het zo mooi zei. Ogen dicht, 
heupwiegen, harenzwaaien, compleet van je 
padje af. Zo vet.

Dead Elvis And His One Man Grave
Zaterdag 23:00     Gekke Geit
Elvis is dood - leve The King! Wereldberoemd in de freak-
show onderwereld van Brazilië tot Memphis, takin’ care of 
business from the grave. Deze lugubere one man band laat je 
dansen voor de zombie van de grootste rock’n’roller die de 
wereld ooit gekend heeft en he’s gonna kick our asses y’all. 
Moet je één keer in je leven gezien hebben!

MAMIHLAPINATAPAI
Zaterdag 23:45                                        Beergarden
Er zijn bands die de grond onder je voeten wegzwiepen 
waarbij je voordat je het doorhebt staat te dansen en in 
je handen staat te klappen als een wappie. Opeens zing 
je ingewikkelde Spaanse socio-politiek geëngageerde 
teksten vloeiend mee, ben je een geweldige salsadans-
er en heb je dertig nieuwe vrienden gemaakt. De warm-
bloedige, uplifting flamenco-cumbia-balkan-crossover 
van Mamihlapinatapai doet dat met elke, ik herhaal elke 
zaal. Onlangs nog met een afgeladen Zwarte Ruiter vol 
met fans. Kijk dit raar uitgedoste 8-tal één keer in de 
ogen en je bent verkocht.
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THE LUCID DREAM
Zaterdag 00:30                  Zwarte Ruiter
Sniester belooft je grote ontdekkingen toch? 
Hier dan. Deze Britse band klinkt als psyche-
delische krautrock maar met een versgemalen 
koffiegroove die je klaarwakker houdt om bij 
volle bewustzijn van al dat moois te genieten. 
Ben je van Monomyth of van the Jesus And 
Mary Chain? Dan mag je deze show echt niet 
missen. Bedank me later maar.

DE KRAAIEN
Zaterdag 00:45                                Paard Grote Zaal
Rauw, rebels en recht voor ze raap – De Kraaien zijn Haagser 
dan een goterijer met de vlektiefes. Ze hebben de zware 
gitaren en beukende drums ontdekt op hun nieuwe plaat 
‘Rok&Rol Safari’ en heftiger dan dit zag je Prins Clit In Paan-
ham en Bernd Gansebev niet eerder. ‘Ik Vind Je Lekker’ en 
‘Pechvogel’ hebben als classics de tand des tijds doorbeten 
en ze lijken niet anders dan dit soort knalharde kneiters te 
produceren. Sowieso altijd heibel en toestanden met De 
Kraaien live. Maskers op, kiezen op elkaar en op gevaar van 
eigen risico d’r in!

DONNIE
Zaterdag 24:00             Paard Kleine Zaal
“Ik wil een keer optreden bij de opening van een viskraam in 
Volendam en uitbetaald krijgen in een jaar lang free kibbeling 
en ravigottesaus.” Dit is een man met Sniesterbloed in zijn 
aderen. Welkom thuis, Donnie. De Fenomeen, Celine Dionnie, 
Maradonnie is een gouden aanwinst voor de Nederlandse 
hiphop. Muzikaal kan hij alleen hits want zijn loei ordinaire 
teksten gaan samen met de beats van Bas Bron (De Jeugd 

MOOON
Zaterdag 24:00                                     Paardcafé
Ass-shaking garagepop met een beetje surf, een beetje psychedelica en dan 
net een hard gitaartje dat erlangs schuurt dat het niet zijig wordt. Koortjes 
zoals alleen 2 broers + een neef kunnen klinken. En een beat waar Felicity 
Shagwell zich niet op zou kunnen inhouden. En waarom zou ze ook? Groovy, 
baby. Trivia: AFTERPARTEES en King Gizzard & The Lizard Wizard waren over 
the mooon met deze band als voorprogramma!

van Tegenwoordig) als pinda en mayo. En 
het fijne is: deze heerlijke rapper en zijn 
tuinslang komen na een strrrak uitverkochte 
clubtour het Woord sproeien over de 
dorstige akkers van Den Haag.

De legendarische muziek-
winkel in hartje Den Haag!
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Sniester hier, over Kunst. Ik mag dan volgens velen een wat opper-
vlakkige uitstraling hebben, ik weet wel mijn Pollock van een spet-
terpoeptableau te onderscheiden.
Het is dan ook met open armen en een volle blaas van ontroering dat 
ik aan jullie introduceer: de AHF Kat Tuh Bak tour. Door het, en ik kan 
ze niet genoeg prijzen, creatief netwerk A Happy Family.

Het toilet is de plek op een fes-
tival, waar je in jezelf keert, en 
tegelijk jezelf binnenstebuiten 
keert; waar je op je kwetsbaarst 
bent en dus het meest ontvan-
kelijk voor de schone kunsten. 
Juist daar, op het toilet, word je 
op Sniester 2017 overmand door 
een uniek artistieke aankleding. 
Van deur tot doortrekker, van 
luchtkoker tot pottenschrobber, 
met volle behoud van privacy zijn de toiletten op de verschillende 
locaties onder handen genomen door een line up van de meest 
gewaardeerde kunstenaars van de stad.  
Hierbij werden zij slechts geleid door het inspirerende thema ’poes’ 
en hun allerindividueelste heilig vuur, wat resulteert in een reeks 
compleet unieke kunstwerken die je allemaal zult willen ervaren.  
En dat kan. Volg de toiletjuffrouw op de real life Kat Tuh Bak tour!

EEn MOMEnT vOOr  
JEZELF Op dE KaT Tuh BaK 
TOiLETTEnTOur

ahappyfamily.nl

vOOr vErTrEK FLinK aan hET BiEr  
En dE BruinE BOnEn, paK BiJ dE  
ingang van hET FEsTivaL  
JE KaT Tuh BaK pLaTTEgrOnd  
En Ervaar.
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De zandberg was altijd al de meest relaxte plek van het 
festival, dus dit jaar gaan we er helemaal voor: een hele 
festivaldag alléén voor kinderen. Aan de kant met al die 
kluitjes lullende en zuipende volwassenen met hun armen 
over elkaar, het is tijd voor actie. Zelf platen draaien in de 
DJ booth, met meel smijten aangevoerd door Pierre Wind, 
dingen maken dingen slopen en zeiknat worden: op Sniester 
Junior doen we zoveel mogelijk dingen die je thuis niet mag. 
Ik zie jullie zondag op het podium, achter de bar, in de bier-
kelder en dansend op de tafels!

Ouders mogen trouwens gewoon mee, als ze 
zich een beetje weten te gedragen. Rustig 
langs de zijlijn geparkeerd met een bakkie 
of een wijntje. Daar hebben ze meteen het 
beste uitzicht op de chaos.

AFTERPARTIES

In GAYCAFé DE PINK wil je eindigen. Sterker nog, hier zou je willen sterven. Twee nachten lang glitter, disco, 
crossdressing, extravagant dansgedrag, genderbending en ander heerlijks! Op vrijdag draaien de dames van 
Casanova Disco louter smash hits, op zaterdag zwáár over de top met het fantastische duo Cruise Control.

De ROOTZ is sinds vorig jaar berucht om het Olympisch 
lampenhangen op de afters. Hier gaat het uiteraard beide 
nachten weer los tot vroeg. Check de laatste bevestigingen 
online!

BEERGARDEN draait de volumeknop open 
na de laatste bands. Hier moet je zijn voor 
disco, afrobeat, funk, hiphop en pop.

Afteren in het PAARD gebeurt in het Paardcafé met hete 
dansgarantie! Op vrijdag draaien de Spaanse superchicks 
Banditas keihete garage, indie en rockschijven en op de 
zaterdag een muzikale smaakexplosie met Vruchtenhagels 
Musique Tropique Soundsystem. Disco, exotic boogie en 
meer, want Thijs & Camiel brengen matties mee!

DE BOTERwAAG gooit er op de zaterdag 
een Sniester editie van de beruchte 80’s 
90’s Party tegenaan. Rog & Ivan draaien de 
hoogtepunten uit de mooiste 2 decennia  
van de popmuziek voor je (en zingen als  
je pech hebt alles mee!)



COLOFONCOLOFON

Sniester bedankt de buurtbewoners voor hun coulance en enthousiasme 
jegens het festival. Samen maken we er een uitzonderlijk evenement van!

Zonder sponsors waren we helemaal nergens. 
Bedankt!

Sniesters partners in crime zijn:

Programmering: Marco Bijsterbosch, Henk Koolen, Eva van der Assen,  
Remco Prins
Marketing: Ron van Hal, Patrick Clerkx, Lilianne Laan, Alex Heuvink,  
Bas de Wit, Marloes Kranenburg, Alice van Schoonhoven.
Productie: Wesley Bohemen & Joris van der Poel
Vormgeving: Prik! Media & Van Honing
Webdesign: Woutervellekoop.nl
Tekst: Lilianne Laan
Aankleding: Charlotte van Waveren

ORGANISATIE

Sniester is het bastaardje van Grote Markt Den Haag, geboren en getogen in 
het Popdistrict.
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