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Zaterdag 29 juni Arenapark Amsterdam 

Meek Mill, Broederliefde, Tory Lanez, Lil Baby en Jacquees  
naar OH MY! Music Festival  
 

Amsterdam – Meek Mill komt naar Nederland. Op zaterdag 29 juni maakt de Amerikaanse rapper 
zijn opwachting op het OH MY! Festival in het ArenA Park in Amsterdam. Verder staan onder meer 
Broederliefde, SFB, Tory Lanez, Lil Baby, Jacquees, Josylvio en Young Ellens op het affiche. Eind 
februari wordt nog een aantal artiesten bekend gemaakt. De kaartverkoop voor OH MY! begint op 
21 januari. 
 
Meek Mill domineerde op verschillende manieren het nieuws in het afgelopen jaar. Hij kwam vrij na 
een onterechte gevangenisstraf, die het nodige stof deed opwaaien in de Verenigde Staten en ver 
daarbuiten. Na zijn vrijlating stortte hij zich weer volledig op het maken van muziek en niet zonder 
succes. Eind november lanceerde hij zijn vierde album Championships, dat tot album van het jaar 
werd uitgeroepen en direct bovenaan in de Billboard Top 200 belandde. Op het album zijn 
samenwerkingen met onder meer Cardi B, Drake, Ella Mai, Rick Ross en Jay-Z terug te vinden.   
 
Het is voor het eerst sinds zijn vrijlating dat Meek Mill naar Nederland komt. Hij is te zien op de main 
stage, waar ook Broederliefde en SFB komen optreden. Tussen de optredens door zullen 
verschillende dj’s het publiek laten genieten van alle bekende urban hits van nu. Verder is er ook een 
zogenaamde Old School Stage. Terug naar de 90’s hele en 00’s met de beste internationale Old 
school artiesten en diverse DJ’s die de hele dag de beste oldschool urban en RnB tracks zullen 
draaien.  
  
Dutch & Favela Stage 
Ook de beste urban hits uit Nederland ontbreken niet en daarom is er een bomvol programma met 
talent van eigen bodem te vinden op de Dutch Stage. Naast de grote stages, heeft OH MY! Music 
Festival nog een kleine area, die de bezoeker onderdompelt in Latijns, Caribische sferen. Tal van 
verrassingen, het lekkere eten met invloeden uit de soulful en urban keuken en loungeplekken waar 
een cocktail rustig opgedronken kan worden. 
  
Tickets voor OH MY! Music Festival zijn beschikbaar vanaf € 57,95 (€ 54,95 + € 3,00 service fee). De 
volledige line-up (per stage) is vanaf eind februari te vinden op de website van het festival: 
ohmymusic.eu. OH MY! Music Festival vindt dit jaar plaats op 29 juni. Locatie is Arenapark, 
Amsterdam. 
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