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Blasterjaxx, Ummet Ozcan, Jay Hardway, Paul Elstak, Jody Bernal e.v.a. 
Lakedance presenteert volledige line up 25e editie 
 
Zaterdag 9 juni staat Aquabest bij Eindhoven in het teken van de 25e editie van Lakedance. 
Onder meer Blasterjaxx, Ummet Ozcan en Jay Hardway bestijgen de main stage. Verder is de 
komst van Paul Elstak naar het Winter Park, een vast onderdeel van Lakedance, 
aangekondigd. Jody Bernal heeft de eer de nieuwe stage Heimwee te ‘openen’. In totaal 
komen meer dan 40 acts naar Aquabest. 
 
Lakedance is een niet meer weg te denken festival in het zuiden van het land. In de 
afgelopen jaren maakten onder anderen Steve Angello, Nervo, W&W en Bingo Players hun 
opwachting en ook dit jaar is organisator First Vision erin geslaagd een indrukwekkende line 
up samen te stellen. Op de vijf stages worden uiteenlopende muziekstijlen gepresenteerd.  
 
Op de main stage verschijnen: 
Blasterjaxx 
Ummet Ozcan 
Dannic  
Jay Hardway 
The Him 
Henri PFR 
Lemon Aid 
MC Haits 
 
Net als in 2017 is dit jaar ook Defected Records uit het Verenigd Konikrijk van de partij met 
een eigen stage: We Are Defected. Hier zijn optredens te verwachten van: 
Todd Terry 
Simon Dunmore 
The Shapeshifters 
Josh Butler 
Low Steppa 
Jess Bays 
Shovell Live 
 
This is Music is de naam van de derde stage. Op deze nieuwe stage worden de aruwe 
randjes van de dancemuziek opgezocht met de beste kwaliteit deephouse en techno. De 
komst van de volgende DJ’s is hiervoor bevestigd: 
Pig & Dan 
Juan Sanchez 
Sandrien 
Boris Werner 
Jimmy Wilt 
Zef Felicien 
Chip & Dale 
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VERVOLG PERSBERICHT 
Lakedance presenteert volledige line up 25e editie 
 
Het Winter Park is de feestplek bij uitstek. Samen met Café Costa uit Eindhoven wordt 
gezorgd voor feestelijke sferen met confetti, opblaasdieren en feestmuziek. Die wordt 
verzorgd door: 
Paul Elstak 
Puinhoop Kollektiv 
Lampegastuh 
Rugged 
Lievelings DJ’s van je Zusje 
Tomcio 
Tiago Marques 
Party DJ W 
Bonte Carlo 
 
Heimwee is de naam van een nieuwe stage bij Lakedance. Aan de hand van de beste muziek 
van vroeger worden de bezoekers mee genomen naar de mooiste momenten uit hun leven. 
Heimwee belooft R&B classics, guilty pleasures en 90’s/00’s hits gestoken in een vrolijk 
jasje. De line up ziet er als volgt uit: 
Jody Bernal 
Bonxo 
Phenleau 
Girlpower Amsterdam 
Derek Shots 
Brocco 
Dirty- T 
Braeff 
We 'R Saints 
 
Bavaria  
Bavaria is ook weer aanwezig met een eigen kroeg en neemt je mee door de verschillende 
muziekstijlen die onze wereld te bieden heeft. Van reggae naar happy hardcore en van 
Nederlandstalige meezingers tot disco. De muziek gaat van de hak op de tak, maar met een 
biertje in de hand is het perfect om samen met vrienden los te gaan, te dansen of juist lekker 
ongegeneerd mee te zingen. 
 
Tickets 
Een regular ticket voor Lakedance 09 juni 2018 bedraagt € 44,- (inc. € 3,50 servicekosten & 
BTW). Een combi-ticket voor beide edities op 9 juni mei en 11 augustus 2018 is verkrijgbaar 
voor slechts € 72,50 (inc. € 4,49 servicekosten & BTW). 
 


