
Persbericht  
 
JONGEREN EN 4PM ENTERTAINMENT VERBINDEN  
DOELEN VERENIGDE NATIES AAN MUZIEK 
 
Amsterdam, 28 oktober 2016 - Vrijdag 23 december vindt er in de Heineken Music Hall in 
Amsterdam een nieuwe editie van We Are The Future, het muziekfestival voor jongeren onder 
de 18 jaar, plaats. Organisator 4PM Entertainment is hiervoor, samen met een groep tieners, de 
samenwerking aangegaan met de Global Goals van de Verenigde Naties. 
 
Global Goals vanuit de Verenigde Naties 
Muziek verbindt wereldwijd en de jeugd is de toekomst. Vanuit deze gedachte is de 
samenwerking ontstaan. Vorig jaar zijn er door de VN 17 doelen opgesteld die in 2030 
gerealiseerd moeten zijn. Met We are the Future wordt er op verschillende manieren aandacht 
gevraagd voor deze doelen en wordt de jeugd bewust gemaakt van hun aandeel in de toekomst 
van onze leefomgeving op aarde. Zo wordt er onder andere in de maand december een veiling 
gehouden, waarin persoonlijke items van de artiesten geveild worden. De opbrengst komt ten 
goede aan één van de Global Goals.   
 
Liv Verstegen (16 jaar) uit Amsterdam heeft het voortouw genomen om 4PM Entertainment te 
vragen de samenwerking met de Verenigde Naties aan te gaan: "Ik ben altijd al aan het 
nadenken over de toekomst en wat ik hierin zelf kan betekenen. Het is nu 2016 en ik ben 16 jaar, 
in 2030 is mijn generatie 30. Wij zijn de toekomst en dus moeten jongeren zelf de 
verantwoordelijkheid nemen om deze doelen bekender te maken en mee te helpen aan het 
realiseren hiervan. De samenwerking met dit muziekfestival, dat ook nog eens een toepasselijke 
titel heeft, is een stap in de goede richting.” 
 
Drie area’s met artiesten  
Headhunterz, Wildstylez, Sam Feldt, Jay Hardway, Broederliefde, Ronnie Flex & Lil’ Kleine: dit 
zijn slechts een paar namen uit de line up van We Are The Future, op vrijdag 23 december in de 
Heineken Music Hall. Naast de Mainstage, is er een Eclectic-stage met optredens van onder 
meer Manuel & Geza, Monica Geuze en Johnny 500. Tenslotte is er een meet and greet area waar 
de bezoekers hun superidool kunnen ontmoeten. Hier zijn veel van de optredende artiesten te 
verwachten, maar ook winnaars van Dance, Dance, Dance  Robin Martins & Buddy Vedder.  
 
We Are The Future is een initiatief van 4PM Entertainment en E&A Events. Al bijna tien jaar is 
4PM Entertainment marktleider in jongerenevents en organiseert jaarlijks meer dan tachtig 
evenementen voor meer dan 100.000 bezoekers. Op 18 oktober 2015 vond tijdens Amsterdam 
Dance Event de eerste editie van We Are The Future plaats, terwijl afgelopen zomer voor het 
eerst een buitenfestival onder die naam werd georganiseerd. De kaartverkoop start dinsdag 1 
november om 20.00 uur via wearethefuturefestival.nl. 
 
Line up We Are The Future 
Mainstage: Headhunterz, Wildstylez, Sam Feldt, Julian Jordan, Jay Hardway, Broederliefde, Lil’ 
Kleine, Ronnie Flex, Sem Vox, Mike Williams, Justin Mylo, Mesto en Navarra. Eclectic Stage: 
Manuel & Geza, Monica Geuze, Glowinthedark, Johnny 500, Jasha Rudge, Russo. Meet & Greet: 
Robin Martens & Buddy Vedder, Julian Jordan, Broederliefde, Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Monica 
Geuze en Jasha Rudge. 
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