
Aan vooravond van Milkshake Festival 
Johnny de Mol als DJ bij derde editie Mini Milkshake 
  
Aan de vooravond van het Milkshake Festival vindt op vrijdag 27 juli op het terrein van de 
Westergasfabriek Mini Milkshake plaats. De stichting For All Who Love Foundation ontvangt dan 
voor de derde keer zo’n 750 verstandelijk beperkten die samen met hun begeleiders een Mini 
Milkshake experience ondergaan. En ze mogen zich verheugen op de komst van onder anderen Johnny 
de Mol. Johnny gaat als DJ zijn kunsten vertonen. 
  
Milkshake is het festival waarbij alles mag en niets moet, dat in het weekend van zaterdag 28 en 
zondag 29 juli plaats vindt. In samenwerking met Philadelphia Zorg (organisatie die zich ten doel stelt 
om mensen met een beperking te ondersteunen om prettig te leven) en Cordaan (organisatie die 
iedereen helpt die verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft) is de stichting 
opgericht. Gezamenlijk wordt nu voor de derde keer Mini Milkshake georganiseerd. Bezoekers 
ondergaan de totale festivalbeleving: van visitatie tot het betalen met festivalmunten, van silent disco 
tot photobooth, van fris en bier tot pomms met friet. 
  
Speciaal onderdeel is For The Love of Hairdressers. Kappers zijn wereldwijd één van de meest 
tolerante beroepsgroepen als het gaat om geaardheid, afkomst en uiterlijk. Dagelijks houdt de kapper 
zich bezig om vanuit pure passie de ware schoonheid bij eenieder naar boven te halen. Dat doen ze 
ook op Mini Milkshake en om die schoonheid te vieren kunnen gasten een beauty experience door een 
team van professionele kappers en visagisten ondergaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door Tribute 
Magazine van uitgevers Dennis Kil en Danielle Kil-Sant.  
  
De muziek is uiteraard een belangrijk onderdeel van Mini Milkshake. Naast DJ Johnny de Mol zijn er 
optredens te verwachten van Miss Bunty, Doppelgang, Joost van Bellen, Grumpy Old Men, Osie 
Square en T’amore.  
 
 


