
Drie dagen optimale mix van sport en entertainment #oppapendal 
FRAMED Festival zorgt voor muzikale omlijsting en innerlijke mens tijdens World Cup BMX 
 
FRAMED Festival is het bevrijdingsfestival van Arnhem en omstreken. Op 4, 5 en 6 mei staan 
zeer uiteenlopende muzikale acts op Sportcentrum Papendal geprogrammeerd: van Roots 
Rising tot Tom Tukker, van David Benjamin tot Supermoon. Bovendien komt een groot aantal 
foodtrucks, met even uitnodigende als aantrekkelijke namen, naar het festival: van Houben 
Worstenbrood tot Banaanhangwagen en van Wood Pizza & Grill tot Gelati di Sali. 
 
Een van de opvallende namen op het affiche van FRAMED is die van Tom Tukker. De singer-
songwriter van Hilversumse origine mocht zich de afgelopen maand 3FM Serious Talent 
noemen. Maar er zijn meer acts die op de steun van NPO 3FM mogen rekenen. Zo behaalde 
Orange Skyline uit 2016 een #FM Megahit met het nummer Sound & Fury. De 11-koppige 
band Roots Rising maakt een mix van Reggae, Hip Hop, Balkan en Ska. Verder zijn optredens 
van onder anderen Son Mieux, Frank Valenza, David Benjamin, Gepetto & The Whales, 
Supermoon en Maurice van Hoek te verwachten. Bovendien is op het terrein het Bankra Bike 
Soundsystem (“Een feestje op wielen”) te vinden.  
 
Sportcentrum Papendal staat het gehele weekend ook in het teken van de World Cup BMX. 
Tegelijkertijd wordt tevens in samenwerking met de NTFU de Holland Classic georganiseerd. 
Daarmee is er gedurende drie dagen voor ieder wat wils #OpPapendal: je kunt zowel actief als 
passief drie dagen sport en entertainment op hoog niveau mee maken.  
 
Dit jaar worden er acht UCI BMX Supercross wereldbekerwedstrijden gehouden op vier 
locaties. Hier kunnen de Nederlandse rijders belangrijke punten scoren voor de UCI ranking, 
waar de Nederlanders Laura Smulders en Niek Kimmann al een uitstekende start kenden. Zij 
wonnen beiden de eerste World Cup in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Zowel op 
zaterdag 5 als op zondag 6 mei wordt een UCI BMX Supercross World Cup verreden.  
  
De Holland Classic is het fietsevent van de NTFU. Op zaterdag kun je deelnemen aan twee 
Special Events, op zondag kun je zoals vanouds lussen rijden op de mountainbike en racefiets. 
door de prachtige omgeving van Papendal (Arnhem), onder meer over de Hoge Veluwe. 
Afhankelijk van de vorm van de dag kies je één of meerdere lussen, waarbij de kleuren blauw, 
rood en zwart staan voor de zwaarte van de lus. De racelussen zijn ieder 60 km, voor MTB is 
er 20, 30 en 40 km. 
 
 

 

    

 
 

 


