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Tweede deel line up We Are Electric Weekender 
The Chemical Brothers, Richie Hawtin, Alan Walker, San Holo en vele anderen 
tussen 5 en 7 juli ook naar Landgoed Velder 
 
De line up van de eerste lustrumeditie van We Are Electric Weekender 2019, van vrijdag 5 
juli tot en met zondag 7 juli op het groene Landgoed Velder in Boxtel, is uitgebreid met 
onder anderen The Chemical Brothers (headliner op de openingsavond) en Richie Hawtin 
(headliner op zondag). Verder is ook de komst van Alan Walker en San Holo bevestigd. zijn 
op de techno stage onder meer een  
 
We Are Electric staat garant voor een uniek aanbod van electronisch (live-)muziek op 
meerdere podia. Alle bezoekers van We Are Electric kunnen op vrijdag en zaterdag tot 03.00 
en op zondag tot 01.00 uur van het programma genieten. Het festival neemt met die ruime 
tijden een unieke plaats in Nederland. Bovendien is van vrijdag tot en met maandag van de 
mooiste camping van Nederland geopend. 
 
The Chemical Brothers bestaat uit Tom Rowlands en ed Simons. De mannen vonden elkaar 
tijdens hun studie, begonnen in eerste instantie als Dust Brothers, maar moesten die naam 
noodgedwongen veranderen. Hun populariteit leed echter niet onder die verandering. Vanaf 
het moment dat ze een duo vormden in 1989, hebben ze veel verschillende vormen van de 
elektronische muziek laten horen. De carrière van Richie Hawtin laat zich moeilijk in een 
paar regels samenvatten. Hij behoort al sinds de jaren 90 tot de wereldtop, onder meer als 
vertegenwoordiger van de zogenaamde Detroit Techno. Hij is dan ook niet voor niks sinds 
2004 terug te vinden in de DJ Mag Top 100. Sinds het begin van deze eeuw is Hawtin 
woonachtig in Berlijn. Hij bracht onder meer het album Closer uit, waarop een zogenaamde 
minimal sound is te horen. Onder de titel Closer verzorgt Hawtin een optreden bij We Are 
Electric. 
 
Alan Walker was nog niet geboren toen The Chemica Brothers en Richie Hawtin voor het 
eerst furore maakten. De Brits-Noorse DJ/producer bestormt sinds 2015 de hitlijsten. Zijn 
eerste single Faded belandde direct al op de tweede plaats in de Nederlandse Top 40. 
Sindsdien is hij een regelmatige gast in de hitlijsten met zijn progressive house. Zowel solo 
als in samenwerking met onder anderen Noah Cyrus en Gavin James. San Holo (Sander van 
Dijck uit Zoetermeer) is een van de vele succesvolle DJ/producers die Nederland rijk is. Hij 
prijkte vorig jaar op het affiche van Coachella en kent veel succes in de VS en Azië. Onlangs 
lanceerde hij album1, zijn debuutalbum. Hij ontving daarvoor een Edison in de categorie 
Dance. 



Een van de stages van We Are Electric wordt ingeruimd voor de meest vooraanstaande 
Techno DJ’s. Daarop is onder andere een DJ Set van Bicep te verwachten en daar maakt ook 
Chris Liebing samen met Speedy J zijn opwachting, evenals Len Faki, Colin Benders en Sluwe 
Vos. Op de HipHop stage, waar eerder de komst van Ronnie Flex & Deuxperience werd 
aangekondigd, is ook een plek voor de Nederlandse rapper Donnie gereserveerd.  
 
Rampage is gedurende het hele weekend als stage host terug te vinden op We Are Electric. 
Daar is ruimte gereserveerd voor onder anderen Wilkinson b2b Sub Focus, Caspa, Matrix & 
Futurebound en tenslotte Technique International Sound. 
 
We Are Electric beleefde in 2015 de eerste editie en is ontwikkeld door Fourmation 
Entertainment en Paaspop tot een meerdaags muziekfestival dat zich voornamelijk richt op 
cross-over live acts. Onlangs is de samenwerking met ID&T aangegaan, voornamelijk om het 
festival uit te laten groeien tot één van de meest vooraanstaande en vooruitstrevende 
festivals van Europa.  
 
Er zijn combi-kaarten te koop voor alle drie de dagen, naar keuze met of zonder camping 
overnachting daarbij. In een later stadium zullen er ook losse dagkaarten te koop worden 
aangeboden. De wereldwijde Early Bird-kaartverkoop start zaterdag 26 januari om 12.00 
uur.  
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