


5 GRATIS TRACKSLOWLANDS
E XCLUSIVE

DOWNLOAD GRATIS 5 Lowlands-tracks op 
music.nokia.nl/lowlands en dompel je 
opnieuw helemaal onder in de festivalsfeer!* 

* aanbod geldig t/m 27 augustus 2010.

Wie na dit fantastische festival nog enkele 
dreunende beats en scheurende 
gitaarriffs kan verdragen, 
mag de 5 gratis songs van 
deze veelbelovende Lowlands 
acts niet laten lopen!

Mumford & Sons
 Sigh No More

Blood Red Shoes
Light It Up

The Drums
Best Friend

Two Door
Cinema Club

Come Back Home

 Blaudzun
Midnight Room



ALGEMENE INFO

WELKOM! WELCOME! (English info on page 10)
In dit kleinood vind je alles wat een Lowlander weten moet: praktische info, een A-Z van alle acts, de 
befaamde blokkenschema’s en nog veel meer! Wij hebben getracht dit boekje zo up-to-date mogelijk 
te maken, maar voor de alleractueelste info kan je natuurlijk beter de Mobile Festival Guide op je mobiel 
zetten (zie pagina 4) door LOWMAP te sms’en naar 3010. Ook onze gratis dagkrant, de Daily Paradise, 
is helemaal bij de tijd! Veel plezier!

LET OP: PROGRAMMABOEKJE KWIJT? BIJ DE INFOSTANDS KUN JE VOOR EEN HALF MUNTJE EEN NIEUWE HALEN.

OPENINGSTIJDEN FESTIVALTERREIN / CAMPINGS
Campings: Donderdag 18:00 tot maandag 12:00 uur.
Festivalterrein: Vrijdag 13:00-04:00 uur; zaterdag en zondag 10:30-04:00 uur.
Lowlandscafé (in het 24-uursgebied): Donderdag 18:00-24:00 uur; vrijdag 00:00-12:00 + 22:00-24:00, 
zaterdag en zondag 00:00-10:00 uur +  22:00-24:00 uur; maandag tot 08:00 uur. 

In het 24-uursgebied en bij de hoofdentree zijn twee supermarkten. Openingstijden Supermarkt Noord: 
donderdag 18:00-24:00; vrijdag, zaterdag en zondag 00:00-24:00 uur en maandag 00:00-12:00 uur. 
Supermarkt Zuid: donderdag gesloten; vrijdag, zaterdag en zondag 07:00-18:00 uur; maandag 07:00-
12:00 uur.
Bij de Camping Winkel vind je kampeerspulletjes. Open donderdag 18:00-24:00; vrijdag, zaterdag 
en zondag 07:00-24:00; maandag 07:00-12:00 uur.
Iedere camping heeft warme douches, toiletten en was- en spoelbakken. In diverse badhuizen/toiletten 
zijn drinkwaterpunten. De badhuizen zijn altijd open maar douchen kan alleen tussen 07:00 en 21:00 
uur. Enkel op campings 3 en 5 kan je 24/24 douchen. Op maandag gaan de badhuizen om 11:00 uur 
dicht. Bij de Hoofdentree is op zondag de garderobetent open van 10:00-23:00 uur. Tegen vergoeding 
kan je er je bagage kwijt. Er is ook weer een gelimiteerd aantal lockers.

BUSSEN
Vanaf de NS-stations ’t Harde en Lelystad rijden gratis pendelbussen van en naar het fes-
tivalterrein. Dienstregeling: vrijdag t/m zondag 09:15-23:00 uur en maandag 08:00-14:00, in 
beide richtingen. Op donderdag rijden er beperkt pendelbussen van 14:00-23:00 uur
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INFOSTANDS
Vind je in het 24-uursgebied bij de festivalentree en op Planet Paradise, naast de Juliet.
Open  Festivalentree Planet Paradise
Vrijdag  10:00 – 22:00  13:00 – 23:30
Zaterdag  10:00 – 22:00  10:30 – 23:30
Zondag  10:00 – 23:30  10:30 – 23:00
Maandag  09:00 – 12:00

LOST & FOUND
Gevonden voorwerpen kun je ophalen bij de infostand bij de festivalentree. Inleveren kan bij beide 
infostands (festivalentree en Planet Paradise). Zie boven voor openingstijden.

Maandag 23 augustus na 12:00 uur gaan alle waardevolle spullen naar het politiebureau in Dronten, tel. 
0900 8844 (adres Gangboord 62, 8251 HV Dronten). Vanaf dinsdag 24 augustus kan je daar informeren 
of je spullen gevonden zijn. Als je een aangifte zou willen doen bij de politie, kunnen ze je bij de info-
stands vertellen hoe dat moet. Openingstijden politiepost: vrijdag t/m zondag 10:00-22:00 uur; maandag 
09:00-13:00 uur. Van vermissing van ID-kaart, paspoort en rijbewijs dient aangifte te worden gedaan bij 
de politie in je woonplaats.

MOBILE FESTIVAL GUIDE
Dit programmaboekje op je mobiel, inclusief live-updates, nieuws, plattegrond, blokkenschema en ar-
tiestenbio’s. Dit jaar met verbeterde Buddy Finder waardoor je altijd meteen weet waar je vrienden 
uithangen! Sms LOWMAP naar 3010 en je ontvangt een sms met een link. Klik op de link en haal 
de applicatie naar binnen. Moet je wel je WAP/GPRS-settings aan hebben staan, die je gratis kunt 
activeren via de helpdesk van je provider. De kosten? Je normale sms-tarief en de datakosten voor het 
downloaden. Supercool dus. En dat allemaal dankzij onze vrienden van Converse en 3FM! Kijk in de Daily 
Paradise voor gedetailleerdere info. 

ENTREEPOLICY JULIET
Om te voorkomen dat de Juliet-entree geblokkeerd raakt en er al te lange rijen ontstaan, is het niet 
mogelijk om al uren van tevoren te gaan staan wachten tot jouw favoriete voorstelling begint. Wie in 
het entreevak staat, moet ook echt bij de eerstvolgende voorstelling de tent in. Het heeft dus geen 
zin om al uren van tevoren in het vak te gaan staan! Bij het vak staan borden die aangeven welke de 
eerstvolgende voorstelling is en of de capaciteit voor die voorstelling al bereikt is. Dat je veel mensen 
ziet wachten zegt niets. Er is vaak nog plek genoeg. Goed die borden in de gaten houden dus!

STATIEGELDSYSTEEM
Houd Lowlands schoon en breng je lege bekertjes naar de Clean Up-units. Tien lege bekertjes of één 
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EEN GOED IDEE OM MEE WAKKER TE WORDEN
DOUWE EGBERTS KOFFIEWEKKER!

Wakker worden na een festivalnacht is nog nooit 
zo lekker geweest! Je ligt brak in je tent, maar er is 
hulp: de Douwe Egberts ‘Koffi eWekker’. Koop het 
Koffi eWekker pakket bij één van de verkooppunten 
op camping 1 t/m 4 en krijg elke ochtend tussen 
8.00 en 12.00 uur een kop verse koffi e bij je tent! 
Het pakket bestaat uit een T-shirt, 3 bonnen voor 
verse koffi e en een vlaggenlijn.



draagtray leveren je een muntje op. Voor een heel muntje heb je een biertje of een frisje. Dus da’s niet 
alleen schoon maar ook mooi meegenomen! Geen zin om naar een Clean Up-unit te lopen? Je kunt je 
bekertje ook afgeven aan een Trash Basher die op het terrein rondloopt. Het statiegeld gaat dan in een 
pot waarmee we groene initiatieven op Lowlands financieren.

GEEN DRANK ONDER DE 16
Wij schenken geen alcohol aan Lowlanders die nog geen 16 zijn. Bij de hoofdentree vragen wij om 
legitimatie – wie jonger dan 16 is, krijgt een bandje van een andere kleur, zodat het barpersoneel 
je kan herkennen. Als je geen legitimatie bij je hebt en er bestaat twijfel over je leeftijd, dan krijg je 
automatisch een ‘min 16’-polsbandje. Als je later kan aantonen toch oud genoeg te zijn, kan je alsnog 
een ‘gewoon’ polsbandje afhalen. Geldige legitimatie is bromfietscertificaat, OV-studentenkaart (twee 
soorten: weekend- en weekkaarten), rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

CULTUURKAART
Natuurlijk is je Cultuurkaart ook op Lowlands geldig! Vergeet niet hem mee te nemen, want op het ter-
rein vind je een speciale CJP / Cultuurkaartstand op Planet Paradise waar je alleen dit jaar je tegoed (of 
een deel daarvan) als achterafkorting op je Lowlandsticket naar je rekening kunt laten overschrijven.

EERSTE HULP
Van donderdag 14:00 t/m maandag 15:00 uur zijn de Eerste Hulp-posten geopend. Je vindt ze op de Cam-
pinglaan (naast de grote Muntenkassa in het 24-uursgebied), bij de supermarkt op Camping 5 en naast 
de Grolsch, Bravo en Alpha. Laatstgenoemde drie zijn alleen toegankelijk als het festivalterrein open is.

PINNEN
Bij alle muntenkassa’s en muntenautomaten kan je zowel met cash als met PIN betalen. Naast de 
Camping Winkel vind je bovendien een geldautomaat waar je cash kan pinnen. 

DAILY PARADISE / LOWLANDS ON AIR / LTV
Elke stad heeft zijn eigen krant, radio en tv-station. Zo ook Lowlands. De Daily Paradise zorgt elke dag 
voor het laatste nieuws, de eerste recensies, foto’s en previews. Twaalf authentieke postbodes-op-
bakfiets verspreiden hem elke ochtend gratis over het terrein! 
Lowlands on Air op 106.2 FM is de enige echte festivalradio, alleen in Biddinghuizen en omgeving te 
ontvangen! Powered by 3FM en 3voor12, met concertfragmenten, interviews, fileradio op donderdag en 
vrijdag, afijn, the works! Op het festivalterrein word je op de grote schermen bij Bravo, X-Ray en Alpha 
vermaakt door LTV-gekkigheden en nuttige info in een visueel bijzonder entertainend kleedje gestoken 
door het onvolprezen Captain Video! Na Lowlands kijk je natuurlijk meteen weer op lowlands.nl De 
site is dan helemaal omgegooid en ook jouw tweets, foto’s en filmpjes worden zichtbaar als je ze 
tagt met #LL10 en #[naam artiest]. GLLow Baby GLLow!

DE HUISREGELS
De belangrijkste regel op een festival voor een paar tienduizend mensen is natuurlijk: Wees lief voor 
elkaar en heb zoveel mogelijk lol als mogelijk is! Drink - met name bij warm weer - voldoende water en 
vergeet niet te eten. Leer je kampeerburen kennen en let op elkaars spullen. Doe een ander niks aan 
dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! En hou je aub aan die paar regeltjes 
die we hieronder opsommen.

Wat mag mee de CAMPING op en wat niet?
Niet: Geen aggregaten, gasinstallaties of grote gasflessen (alleen kleine blauwe flesjes voor eenmalig 
gebruik), gettoblasters (wel gewone transistorradiootjes), vuvuzela’s, glas, meer dan 8 liter drank (totaal 
van de inhoud van alle verpakkingen), geen kolenbarbecues, hout, vuurwerk, lampolie, wapens.
Wel: wegwerpbarbecues voor eenmalig gebruik, hamers voor tentharingen, bestek, zakmes, foto/video-
apparatuur, vlaggen, vlaggenstokken.

Wat mag mee het FESTIVALTERREIN op en wat niet?
Niet: filmapparatuur, glas, blik, professionele fotoapparatuur (lees: fototoestellen met grote, verwissel-
bare lenzen of SLR-camera’s), opnameapparatuur, vuvuzela’s, campingartikelen (zoals hamers, tentstok-
ken e.d.), grote spuitbussen (m.u.v. deo’s en parfum), vlaggenstokken dikker dan 2 cm en langer dan 1,5 
meter, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken), wapens.
Wel: mobieltjes met foto/videomogelijkheden, normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare len-
zen, kleine verpakking deo/spray/parfum, kettingen aan broeken (sieraden); blikjes en flessen drank 
kun je bij de festivalentree beperkt overschenken in plastic bekers.

EN VERDER: 
Alcohol: wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 16 jaar. Het barpersoneel kan 
je om legitimatie vragen! Kijk ook bij het kopje Legitimatie hieronder. 
Beveiliging: op het gehele terrein wordt toezicht gehouden d.m.v. beveiligingscamera’s, security en 
politie, maar wij zeggen toch: laat zoveel mogelijk waardevolle eigendommen thuis en zeker niet in je 
auto of tent achter! Bij de festivalentree is een lockerservice, berg daar veilig je spullen op.
Crowdsurfen: is verboden, al jaren.
Drugs: het is wettelijk verboden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen. Politie 
en organisatie zullen bagage, auto’s, caravans en campers hierop doorzoeken. Justitie hanteert een 
gedoogbeleid van 5 gram soft drugs per persoon.
Fotografie / video- en audio-opnames: Filmen (met handycam e.d.) mag op de campings, niet op 
het festivalterrein. Geluidsopnamen zijn sowieso verboden. Alleen huis- tuin- en keukenfototoestelletjes 
(toestellen zonder afneembare lenzenset) zijn toegestaan, op het gehele terrein.
Gasflessen: alleen campinggas (de kleine blauwe gasflessen, voor eenmalig gebruik) is toegestaan. 
Gasinstallaties en andere soorten gasflessen in campers en caravans zijn op last van de brandweer 
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om veiligheidsredenen verboden.
Geluid: generatoren, aggregaten en muziekinstallaties zijn niet toegestaan, ook niet op de camping! 
Gun je buren wat rust. 
Glas, blik en drank: glas is taboe op het gehele terrein, dus ook op de campings. Alleen bij aankomst 
mag je 8 liter drank meenemen (totaal van alle verpakkingen), en alléén op de camping. 
Graffiti: ten strengste verboden. Wie betrapt wordt kan meteen de schade betalen en naar huis.
Handel: het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te 
flyeren en monsters uit te delen op het festivalterrein, de campings, de parkeerterreinen, de toegangs-
wegen en de NS-stations.
Huisdieren: worden mede om hun eigen bestwil niet toegelaten, ook niet op de camping.
Klimmen: het is verboden de festivaltenten en -infrastructuur te beklimmen.
Legitimatie: festivalbezoekers moeten bij aankomst zowel een geldig ticket als een geldig legitima-
tiebewijs laten zien. Bezoekers die 16 jaar of ouder zijn, krijgen een ander polsbandje dan bezoekers 
onder de 16 jaar (aan wie wij géén alcohol schenken). Ook tijdens het weekend geldt legitimatieplicht, 
net zoals in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: bromfietscertificaat, OV-
studentenkaart (twee soorten: weekend- en weekkaarten), rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.
Sluiting: De campings dienen op maandag 23 augustus 12:00 uur helemaal leeg te zijn. Begin dus tijdig 
– en zeker vóór 10:00 uur - aan de afbraak van je tent en het inpakken van je spullen, zeker gezien de 
grote drukte bij het vertrek. Slaapkoppen zullen door de organisatie vanaf 09:00 uur gewekt worden!
Toegangsleeftijd: er geldt een minimumadviesleeftijd van 16 jaar.
Vuur: altijd gevaarlijk, maar met zoveel tentdoek bij elkaar helemaal. Open vuur is dan ook ten strengste 
verboden, ook op het festivalterrrein. Hieronder vallen ook fakkels, kolenbarbecues e.d. Alleen wegwerp-
barbecues voor eenmalig gebruik zijn toegestaan.

In geval van twijfel of discussie heeft de festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd 
gelijk, het spijt ons.  

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO HUN POLSBAND IN TE MOETEN 
LEVEREN EN VAN DE CAMPING EN/OF HET FESTIVALTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD. 

WALIBI WORLD
De ware thrillseeker vergeet tijdens Lowlands zeker niet een bezoekje te brengen aan onze sympa-
thieke buren van Walibi World. Combitickethouders hebben het hele weekend vrije toegang tot dit su-
perdeluxe pretpark, maar je kan ook gewoon bij de Walibi World-stand (naast de Camping Winkel in het 
24-uursgebied) tegen sterk gereduceerde prijzen een dagkaart (  17,50) of driedagenkaart (  25) kopen! 
De Walibi World-stand is open op donderdag (18:00-24:00), vrijdag en zaterdag (08:00-15:00).

ADD.
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TRASH!
Elk jaar opnieuw zetten wij meer afvalbakken neer, die we vaker legen. Maar afval blijft een van de 
grootste problemen waarmee een festival kampt. Help Lowlands: gooi je eigen afval in de vuilcon-
tainer in plaats van ernaast, en gebruik die prachtige TRASH!-vuilniszakken die gratis worden uitgedeeld. 
Lever lege bekertjes weer in of geef ze af bij de Trash Bashers. En neem na afloop je tent gewoon weer 
mee naar huis, alsjeblieft, net als je overige kampeerspullen. Op zondagavond en maandagochtend 
wordt streng gecontroleerd op het achterlaten of in brand steken van tenten. De politie heeft bij de 
organisatie aangekondigd het achterlaten of het in brand steken van tenten streng te zullen beboeten.

GREEN GHETTOS
Campings 1, 4, 5 en 7 zijn groene campings, onder de noemer Green Ghettos. 
Wie hier staat, verplicht zich tot het schoonhouden van zijn standplaats en 
de camping zelf – neem al je kampeerspullen na afloop dus weer mee. Gooi 
je afval dagelijks in die grote, onbeperkt bij de badhuizen verkrijgbare TRASH!-
vuilniszakken in de containers. De Trash Bashers van Oxfam Novib helpen met 
extra kliko’s, vuilnisruns en mankracht.

WELCOME! 
Welcome, dear non-Dutch speaking visitor! We apologize for the limited available information in 
English but below you’ll find the minimum of information needed to survive your stay at Lowlands. 
The schedules are on the last pages.

OPENING TIMES
Campsites: Thursday 6 pm - Monday 12 am
Festival site: Friday 1 pm – 4 am. Saturday & Sunday 10.30 am – 4 am.
Lowlands Café (in the 24 hour area near the campsites): Thursday 6 pm - midnight. Friday, Saturday, 
Sunday: 8 pm till noon + 10 pm - midnight.  Monday until 8 am. 

CAMPSITE AREA
In the 24 hour area and near the main entrance you’ll find two supermarkets. 
Opening times Supermarket North: Thursday 6 pm - midnight; Friday, Saturday + Sunday: midnight 
till midnight; Monday: midnight till noon. Supermarktet South: closed on Thursday; Friday, Saturday + 
Sunday 7 am – 6 pm; Monday 7 am - noon.

The Campsite Store (‘Camping Winkel’) sells camping gear. Open from Thursday 6 pm till Monday at 
noon.

Every campsite has hot showers, toilets, drink water taps, and sinks. The bathing houses are always 
open but showers can only be used between 7 am and 9 pm. Except on campsites 3 and 5, which 
have 24/24 showers! On Monday, the bathing houses close at 11 am. On Sunday there is a cloakroom 
near the main entrance, open from 10 am – 11 pm. There’s also a limited amount of lockers available 
throughout the weekend.

GREEN GHETTOS
Campsites 1, 4, 5 and 7 are Green Ghettos. If you decide to camp there, you 
commit yourself to keep the site as clean as possible, to use the TRASH! bags 
and to take your camping equipment with you when you leave the festival. Of 
course we will also help you to keep the Green Ghettos as green ‘n’ clean as 
possible.

BUSES
Free shuttle buses run from and to railway stations ’t Harde and Lelystad. Friday to Sunday: 9 am till 
11pm; Monday: 8 am – 2 pm. On Thursday there are limited runs between 2 pm and 11pm.

INFO STANDS
The two info stands are in the 24 hour area near the festival entrance and on Planet Paradise, near 
the Juliet stage.
Open Festival entrance Planet Paradise
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can tell you how at the info stands as well. On Monday lost items are handed over to the police. You 
can call them from Tuesday onwards at 0900 8844. 

COINS
Coins can be paid for with credit or ATM/debit card. You can also withdraw cash in the 24 hour area 
near the Campsite Store (‘Camping Winkel’).

FIRST AID
First Aid stands are near the big coins selling point in the 24 hour area, near the supermarket on camp-
site 5 and near the Grolsch, Bravo and Alpha stages. Check the map in this guide.
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(MAD) ED 
Sinds day one een vaste draaitafelkracht op 
het polderfeest, dit jaar vooral met booty- en 
basswaardige kost. Schud die bil! 
ZONDAG, BRAVO, 17:00

030303 DJ’S 
Utrechts dj-collectief draait de pauzes in de X-Ray 
vol, van subtiel tot bombastisch en psychedelisch, 
met altijd een deep bleep. Aciiiiiieeed!
VRIJDAG, X-RAY, PAUZES

15 JAAR RODE ZEEP
Bijzondere herdenking van deze Utrechtse cult-
roman met optredens van o.a. Tommy Wieringa, 
Hank the Knife and the Jets en natuurlijk schrijver 
Arjan Witte zelf.
VRIJDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 
14:00

3OH!3
Niets ingewikkelds: vrolijke deunen, electro-
beats, partyraps en lullohumor met universele 
aantrekkingskracht, een succesrecept voor feest 
in de tent. 
ZONDAG, CHARLIE, 19:10

A
ACTRESS
Grote jongen in de Britse bassenbonkerij zoekt 
het niet in dubstep of grime, maar zet house en 
techno heel knap in een eigenzinnig schemer-
licht. Uiterst onvoorspelbaar.
ZATERDAG, X-RAY, 00:30

ADMIRAL FREEBEE
Oudgediende qua classic rock en tijdloze singer/

songwriterromantiek. Maar niet oubollig; daarvoor 
is de liedjeskwaliteit te hoog en zijn uitstraling te 
overtuigend. En zijn baard te echt.
ZATERDAG, INDIA, 16:35

AEROPLANE 
Hippe Waal van Italiaanse komaf, die een mix 
van oude en nieuwe disco, psychedelische pop, 
classic house & balearic beats graag in eigen 
vormpjes giet.
ZATERDAG, X-RAY, 03:00

AGAINST ME!
Dit Amerikaanse punkkwartet is een beul van een 
band die vecht tegen elk denkbaar onrecht. Met 
de gebalde vuisten van The Clash en Johnny Cash 
welteverstaan. 
ZONDAG, CHARLIE, 17:25

AIR
Nog altijd even fraaie Franse mix van kraut, prog-
rock, lounge en minimal, die de luisteraar immer 
meeneemt op een eindeloze trip naar verre melk-
wegstelsels. 
VRIJDAG, BRAVO, 19:45

AIRSHIP
Gestileerde stemmigheid, sterk gedoseerde close 
harmony, ankerende ritmes: dit verzameld jong 
talent uit Manchester zweeft geregeld maar komt 
altijd weer uit bij een aardse sound. 
ZATERDAG, CHARLIE, 14:00

ALAIN JOHANNES
Chileens-Amerikaanse multi-instrumentalist die 
van een goede pot vuige rock houdt, getuige 
zijn live-cv met QOTSA en als vierde lid van Them 
Crooked Vultures. 
ZONDAG, CHARLIE, 15:45

ALL TIME LOW
Begonnen met poppunkcovers maar nu too cool 
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for school. Het Amerikaanse All Time Low schrijft 
volop aanstekelijke melodieën als ze niet aan het 
losgaan zijn op het podium. 
VRIJDAG, GROLSCH, 15:50

ALPHA-DISCO: DJ’S (MAD) ED & ARNOLD
De Alpha-disco is een merk op zich geworden en 
kan daarom óók in de Grolsch. Je danst niet al-
leen, maar met z’n allen – op alternatieve hits van 
allerlei slag, inclusief Alphaklassiekers. 
ZATERDAG, GROLSCH, 22:45

ALPHA-FILM ‘THE EXPENDABLES’ - 
première
(Sylvester Stallone, 2010) ‘The Expendables’ barst 
van de testosteron, met o.a. Stallone, Willis, Stat-
ham, Rourke, Li en Schwarzenegger. En dat twee 
dagen na de wereldpremière. Uniek!
ZATERDAG, ALPHA, 23:30 

ALPHORN VIRTUOS – 
‘BERGISCHE SCHWEIZER’
In ganzenpas en klederdracht beblazen zij hun 
machtige alpenhoorns. Een dolle mix van straat-
theater en marching band. Mét bolle wangen en 
pretoogjes.
ZATERDAG + ZONDAG, MOBIEL

AND SO I WATCH YOU FROM AFAR
Alsof er een tientonner door de India dendert. 
Overdonderende, instrumentale postrockband uit 
Noord-Ierland, die de Schaal van Richter zonder 
pardon aan gruzelementen blaast.
ZATERDAG, INDIA, 13:10

ANDRA GENERATIONEN
Muziek lonkt voor de tweede generatie Zweedse 
Macedoniërs meer dan de scheepsindustrie: dit 
grenzeloos onweerstaanbare zestal mixt balkan, 
turbofolk, gypsy music en beats. 
ZONDAG, LIMA, 18:10

ANOUK
Ze mag dan moeder van vier zijn, een rustige 
huisvrouw is Anouk niet. De Haagse diva zal Low-
lands tijdens haar vierde bezoek tonen dat ze nog 
steeds rockt voor tien.
ZATERDAG, ALPHA, 20:00

ASFALTFEEËN
Cor van Ingen (uit de band van Spinvis), Ingmar 
Heytze (Stadsdichter van Utrecht) en Ellen Deckwitz 
(kampioen Poetry Slam ’09) slaan de handen in-
een voor een muzikaal-poëtisch experiment.
ZONDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 
14:00

‘ASHES OF AMERICAN FLAGS: WILCO 
LIVE’ - eenmalige vertoning
(Brendan Canty/Christopher Green, 2009) Tourver-
slag van eigenzinnige Amerikaanse countryroc-
kers, aangevuld met interviews, bezit grote poë-
tische zeggingskracht. 
ZATERDAG, ECHO, 17:00

A-TRAK
Veelvuldig wereldkampioen draaitafelen, vaste 
tour-dj van Kanye West, een remix-waslijst: deze 
New Yorkse bruggenbouwer tussen hiphop en 
dance blijft maar gaan!
ZONDAG, BRAVO, 23:30

B
‘BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL – 
NEW ORLEANS’
(Werner Herzog, 2009) Nicolas Cage in toprol 
als corrupte, gedrogeerde en totaal losgeslagen 
rechercheur in het New Orleans van na orkaan 
Katrina. 
ZONDAG, ECHO, 00:50

BALTHAZAR
De groove is de rode draad in de uitgekiende pop-
songs van deze vijf indie-Belgen, die daarbij ook 
tappen uit vaatjes vol rock, hiphop of elektronica. 
VRIJDAG, INDIA, 18:45

BAND OF HORSES
Deze band uit South Carolina speelt een meer dan 
lekkere pot indierock vol lo-fi- en countryreferen-
ties, met harde rammelgitaren en flink opgerekte 
stembanden.
VRIJDAG, GROLSCH, 17:30

BAND OF SKULLS
Dit Engelse trio met maar liefst drie songwriters 
en twee leadvocalisten maakt ondanks de band-
naam geen metal maar alternatieve garagerock 
vol vuige bluesriffs. 
VRIJDAG, GROLSCH, 14:10

BASKERVILLE
Ons eigen Baskerville doet niet onder voor Daft Punk, 
zij het dat ze naast funk en house ook graag hiphop 
en rock door hun scheurende electro klutsen. 
VRIJDAG, INDIA, 00:30

BEACH HOUSE
Knus Amerikaans duo en tevens trotse muzikale 
ouders van het album ‘Teen Dream’ laat indielief-
hebbers graag kennismaken met de dromerige 
lo-fi van de kleine.
ZATERDAG, INDIA, 22:00

BELGIUM STANDS UP 
Goede Belgenmoppen kennen we genoeg. Bel-
gen met goede moppen zijn echter ook in ruime 
mate aanwezig op Lowlands. Vlot, actueel, onbe-
schaamd: ware stand-up comedy! Allez, lachen!
ZONDAG, JULIET, 00:15

BERTHOLD GUNSTER – ‘OMDENKEN’
Na de Ja-maar® Show nu een stoomcursus ‘Om-

B
‘BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL – 
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mate aanwezig op Lowlands. Vlot, actueel, onbe-
schaamd: ware stand-up comedy! Allez, lachen!
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BERTHOLD GUNSTER – ‘OMDENKEN’
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denken’: kijk – denk – creëer. Of het glas halfleeg 
of halfvol is? Maakt niet uit. De omdenker vraagt: 
waar is de kraan?
ZATERDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 
11:30

BEST OF ROCK: DJ’S WIEKES & TON
Rockliefhebbers unite! Airdrummen, moshen, mee-
brullen, luchtgitaar spelen… Het kan allemaal 
tijdens dit rockwalhalla met alternatieve hits uit 
heden en verleden.
ZONDAG, GROLSCH, 22:45

‘BITCH SLAP’ - eenmalige vertoning
(Rick Jacobson, 2009) Drie vrouwen proberen mid-
den in de woestijn een maffiabaas af te persen. 
Dat gaat natuurlijk niet van een leien dakje. Ab-
surd, trashy en over the top! 
VRIJDAG, ECHO, 01:10

BLACK SUN EMPIRE
Dit Utrechtse trio ontwikkelt al meer dan een 
decennium lang een ijzersterke, duistere variant 
op het drum ‘n’ bass-stramien met loodzware 
dubstep-invloeden. 
VRIJDAG, BRAVO, 23:00

BLAUDZUN
De ambachtelijke singer/songwriter-kracht van 
deze Nederlander wordt bijna aan oog en oor 
onttrokken door een sterke lading van onheil en 
spanning in zijn krachtige optredens.
ZONDAG, INDIA, 11:30

BLINK-182
Californische poppunkband die na jaren pauze nu 
weer lekker gedrieën Europa doorstoomt. Toedele-
dokie Angels & Airwaves en +44; niets beters dan 
the real thing!
VRIJDAG, ALPHA, 22:00



BLOOD RED SHOES
Zijn ze weer, het Britse duo dat met uit grunge, 
hardcore punk en riot grrl gedestilleerde rock & roll 
een allesverwoestend spoor trekt door muziek-
land. Hoog tijd voor een nieuwe aanval.
ZATERDAG, GROLSCH, 17:15

BLOODY BEETROOTS DEATH CREW 77
Vanachter angstaanjagende Venom-maskers 
brengt Bloody Beetroots Death Crew 77 een wer-
velstorm van punk, electro, acid, klassiek en hip-
hop. Fasten your beetbelts!
ZATERDAG, BRAVO, 19:30

BOEMKLATSCH
Het Utrechtse Boemklatschcollectief voorziet 
nu eindelijk de Bravo van de energieke house-, 
break-, electro- en andere beats die je al drie keer 
eerder bijna spontaan lieten ontbranden.
ZONDAG, BRAVO, 03:30

BOOM BOOM DU TERRE
Rotterdammer Jornt Jan Bras combineert opwin-
dende ritmes in techno-, hiphop- en dubstep-
kleuren met moddervette baslijnen en melodieën 
waar je op slag vrolijk van wordt.
ZATERDAG, X-RAY, 14:30

BREAKAGE
De oorspronkelijke junglesound terugpompen in 
drum ‘n’ bass of doeltreffend inbreken in het dub-
stepbastion, Londenaar James Boyle gaat voor 
het beste van twee werelden. 
ZONDAG, X-RAY, 02:00

BROKEN BELLS
Nieuwe bellboys van de Amerikaanse melancho-
lieke indiepop klinken als een klok. Niet zo gek als 
je weet dat het duo bestaat uit producer Danger 
Mouse en Shins-baas James Mercer.
VRIJDAG, ALPHA, 16:50

BURNING SPEAR
Levende legende en Grammy-winnaar die na Bob 
Marley een van de grote pioniers van de rootsreg-
gae is; de ultieme rastaman met een show van 
mythische proporties.
ZATERDAG, GROLSCH, 15:30

C
CARIBOU
Je belevingswereld wordt beslist veranderd door 
de psychedelica van deze Canadees. Puik afge-
paste, in elektronica gevatte liedjes met dance- 
en soulelementen.
VRIJDAG, X-RAY, 19:00

CASPA & MC ROD AZLAN
West-Londense dubstepdon trekt alle registers 
open met zijn ‘Dubplates, Decks and Visual FX’-
show, featuring de meer dan opzwepende MC Rod 
Azlan. Kortom, rock the Caspa!
ZONDAG, X-RAY, 22:00

CHASE & STATUS (LIVE)
Knap aan het drum ‘n’ basswereldje ontsnapt 
crossoverduo laat zijn beats in allerlei contexten 
loeihard knallen. En of die dansvloer straks zal 
schudden!
VRIJDAG, BRAVO, 15:40

CIE ECART – ‘LES HOMS FUMS’
Dansend trio met vreemde pasjes en dito muziek 
dat je plots tot danspartner bombardeert of kid-
napt voor een ritje in hun minicabrio. Altijd sjan-
sen, die Fransen.
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS

CIE MACHTIERN – ‘LES AQUAMENS’
De hoofden van Les AquamenS zijn gevangen in 
een verlichte vissenkom, compleet met rondzwem-

mende goudvissen. Je zal het maar hebben! 
VRIJDAG + ZATERDAG, MOBIEL

CIE JAMAIS – ‘LE CINÉROTIC’
In een gezellig picknicksfeertje stap je op de fiets 
en trap je jezelf naar de zevende hemel, je hoofd 
verborgen onder Yvonnes rok. Et puis... ooh la la.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

COMEDYTRAIN LINE-UP
Een paar grote namen gecombineerd met de 
beste jonge talenten van nu in één verpletterende 
show, waarin de comedians elkaar in hoog tempo 
afwisselen. Overrompelende comedy. 
ZATERDAG, JULIET, 21:00

CONNY JANSSEN DANST – 
‘VUIL&GLASS’
Reprise van uiterst krachtig beeldenspel met elek-
tronische soundscapes én livemuziek van Philip 
Glass door het Cello Octet Amsterdam. Zintuigen-
prikkelend.
ZATERDAG, JULIET, 18:00

CYMBALS EAT GUITARS
Net als vele andere hippe New Yorkse indiebands 
hanteert ook dit combo een uitgekiende stape-
ling van invloeden, dankzij sterk ontwikkeld song-
schrijftalent en urgentie op het podium.
VRIJDAG, LIMA, 13:30

D
DAILY BREAD
Voor dansgrage liefhebbers van garagerock met 
ronkende orgels een kort gebed: geef ons Neer-
lands’ Daily Bread en sexy dansmoves. Amen.
ZATERDAG, CHARLIE, 12:30

Levende legende en Grammy-winnaar die na Bob 
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CIE JAMAIS – ‘LE CINÉROTIC’
In een gezellig picknicksfeertje stap je op de fiets 
en trap je jezelf naar de zevende hemel, je hoofd 
verborgen onder Yvonnes rok. Et puis... ooh la la.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

COMEDYTRAIN LINE-UP
Een paar grote namen gecombineerd met de 
beste jonge talenten van nu in één verpletterende 
show, waarin de comedians elkaar in hoog tempo 
afwisselen. Overrompelende comedy. 
ZATERDAG, JULIET, 21:00

CONNY JANSSEN DANST – 
‘VUIL&GLASS’
Reprise van uiterst krachtig beeldenspel met elek-
tronische soundscapes én livemuziek van Philip 
Glass door het Cello Octet Amsterdam. Zintuigen-
prikkelend.
ZATERDAG, JULIET, 18:00

CYMBALS EAT GUITARS
Net als vele andere hippe New Yorkse indiebands 
hanteert ook dit combo een uitgekiende stape-
ling van invloeden, dankzij sterk ontwikkeld song-
schrijftalent en urgentie op het podium.
VRIJDAG, LIMA, 13:30

D
DAILY BREAD
Voor dansgrage liefhebbers van garagerock met 
ronkende orgels een kort gebed: geef ons Neer-
lands’ Daily Bread en sexy dansmoves. Amen.
ZATERDAG, CHARLIE, 12:30

DAN LE SAC VS SCROOBIUS PIP
Dit Engelse duo bewijst goed dat in de dance nog 
altijd ergens een punkhart klopt. Een veelheid aan 
hippe beats met vurige en venijnige raps tegen 
elke denkbare misstand.
ZATERDAG, X-RAY, 19:00

DANS LE ROCK 
Met Dans Le Rock krijg je precies wat de naam 
belooft: dit Amsterdams dj-collectief laat je dan-
sen op rockplaatjes. Maar alleen de lekkerste 
natuurlijk!
ZONDAG, BRAVO, 18:50 + 23:00

DARKSTAR (LIVE)
Aanstormend duotalent op het gebied van Britse 
basmisbruikers komt gezamenlijk uit op een op-
windende sound die de boel tot ver buiten de 
dubstepgemeenschap op stelten zet.
ZONDAG, X-RAY, 14:30

DAVE CLARKE
Britse Amsterdammer die zich met zijn opzwepen-
de en innovatieve dj-sets al lang geleden heeft 
opgewerkt tot een van de beste en populairste 
techno-dj’s. 
ZATERDAG, BRAVO, 01:30

DEADMAU5
Stream of danciousness van populaire Canadees 
die opgaat in de euforie die hij zelf ontketent met 
zijn hypnotiserende mix van progressive, tech 
house, trance en electro. 
ZONDAG, BRAVO, 21:30

DELPHIC
Met de new rave-rage definitief (?) uitgestorven, 
mogen de beentjes weer wapperen op indie-
dance. Delphic doet de rijke Manchester-erfenis 
eer aan zonder na te apen.
ZONDAG, INDIA, 18:50
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caravan, die alleen maar speelt wat jij wilt horen, 
country style. Muntje erin en kiezen maar! 
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS

e
ED RUSH
West-Londenaar zoekt nu zonder vakbroeder Opti-
cal naast zich naar de donkerste krochten van de 
drum ‘n’ bass, met de diepst groovende baslijnen 
en scherpste digitale drums. 
VRIJDAG, BRAVO, 01:00

‘ENTER THE VOID’ - voorpremière
(Gaspar Noé, 2009) Hallucinogene filmtrip vol seks 
en drugs over leven en dood van broer en zus. 
Te heet en te weird voor de grote Nederlandse 
filmfestivals, maar wel op Lowlands!
VRIJDAG, ECHO, 22:20

ERIC POSTMA
Hoogleraar kunstmatige intelligentie Eric Postma 
ontwikkelde een computer die het ultieme oor-
deel geeft over de authenticiteit van kunst. Met 
dank aan Vincent van Gogh! 
VRIJDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 15:00

‘EXIT THROUGH THE GIFT SHOP’ - voor-
première
(Banksy, 2010) Banksy, ’s werelds grootste straat-
kunstenaar, omschrijft zijn debuutfilm als “een film 
over een man die een film over mij wilde maken.”
ZATERDAG, ECHO, 15:00

f
FAT FREDDYS DROP
Voor de tweede maal uit Nieuw-Zeeland overge-

DELTA FUNKTIONEN
Deze Friese dj denkt in steden, draaiend van 
Detroit tot Chicago, van Berlijn tot Den Haag. Een 
beetje kenner weet dan waar de dancemosterd 
gehaald wordt! 
ZATERDAG, BRAVO, 20:30

DIABLO SWING ORCHESTRA
Deze Zweedse afstammelingen van een vervolgd, 
laat-middeleeuws duivelsorkest maken stevige 
metal, doorspekt met swingjazz, boogie, opera 
en cabaret. 
ZATERDAG, LIMA, 16:30

DIE ANTWOORD
Pure white trash uit Johannesburg klinkt donker 
en gevaarlijk met nerveuze beats en opgefokte 
raps in sappig Afrikaans. Full fokken flex! Fre$! 
Mega-zef! Vragen?
ZONDAG, BRAVO, 17:50

DJ DAB 
Utrechtse veteraan die als een soepele soulkicker 
en roffe rudeboy door de diaspora-erfenis van de 
rhythm & blues gaat – van soul en funk tot ska, 
rocksteady en reggae.
VRIJDAG, BRAVO, 16:40

DJ PRODUCER, THE
Een naam die al bijna twee decennia hand in 
hand gaat met de Britse ravescene en een ware 
lawine van hardcore en breakcore. Van DEFQON tot 
Thunderdome én Lowlands. Hard!
VRIJDAG, X-RAY, 22:10

‘DOGTOOTH’
(Giorgos Lanthimos, 2009) Veelbekroonde film over 
ontspoorde ouders die hun drie naïeve jongvol-
wassen kinderen in splendid isolation houden. 
Bizar en verontrustend.
ZATERDAG, ECHO, 18:50

DOLF JANSEN DOET TWEETCOMEDY
Via @dolflowlands bepaal jij mee waar Dolf het 
over gaat hebben. Elke tweet wordt gelezen en in 
liefde verwerkt, alles komt binnen het uur langs. 
VRIJDAG, JULIET, 21:00

DOMINIQUE YOUNG UNIQUE
Inderdaad achttien lentes jong en uniek: Domi-
nique groeide op onder de brandende zon van Flo-
rida op een niet aflatend dieet van militaristische 
electro en hiphop.
VRIJDAG, X-RAY, 15:30

DORIAN CONCEPT
Vingervlugge Oostenrijker vol creativiteit en muzikali-
teit maakt intelligente dancemuziek met het lef om 
af en toe de afslag funk, jazz of techno te nemen. 
ZONDAG, X-RAY, 17:30

DR. LEKTROLUV
Deze dokter in de beukelectro staat bekend als 
uiterst betrouwbaar als het aankomt op zijn draai-
kunsten: de groengemaskerde Belg schrijft louter 
vloervullers voor!
ZONDAG, BRAVO, 02:00

DROPSTUFF
Het megascherm is weer terug! Stap door de ope-
ning in het scherm en je wordt als levend kunst-
werk rechtstreeks virtueel tentoongesteld in het 
Centraal Museum te Utrecht.
DAGELIJKS, PLANET PARADISE

DRUMS, THE
Hippe nieuwe band uit New York maakt een bi-
zarre mix van The Smiths, Joy Division/New Order 
en The Shangri-Las en vent dat uit alsof het de 
laatste muziek op aarde is. 
ZONDAG, INDIA, 17:20

DUKES BOX, THE
Een kleurrijk uitgedoste band in een omgebouwde 
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Hoogleraar kunstmatige intelligentie Eric Postma 
ontwikkelde een computer die het ultieme oor-
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dank aan Vincent van Gogh! 
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‘EXIT THROUGH THE GIFT SHOP’ - voor-
première
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f
FAT FREDDYS DROP
Voor de tweede maal uit Nieuw-Zeeland overge-

vlogen vijfsterrenbanket van peilloos diepe soul, 
palingvette funk en knetterstonede (dub)reggae, 
geglazuurd met zang uit een andere wereld. 
VRIJDAG, BRAVO, 17:30

FIGLI DI MADRE IGNOTA
Achtkoppige Italiaanse ‘Spaghetti Balkan Band’ re-
kent het ons voor: hun mix van klezmer + hitsige 
ska + surfgitaren + (punk)rockroots = hup met die 
beentjes!
ZONDAG, LIMA, 20:00 

FINNTROLL
Wie humppa en polka zegt, zegt death- en folk-
metal. Althans, als het gaat over deze zes Finnen. 
Folkmuziek in een verbazingwekkend dansbaar 
metaljasje.
ZATERDAG, GROLSCH, 13:50

FLOATING POINTS
In Manchester geboren muzikaal wonderkind met 
jazz- en klassieke invloeden mixt soulvolle piano-
house met funky dubstep, madhop, electro soul 
en boogie house. Weird & wonderful! 
ZATERDAG, X-RAY, 01:30

FLYING LOTUS
Aanvoerder van een aanstormend legioen futuris-
tische beatmakers uit Los Angeles maakt razend-
knappe, ambitieuze muziek, even complex als 
aanstekelijk. Niet te missen.
VRIJDAG, INDIA, 22:00

FM BELFAST
Uit Reykjavík afkomstig heerlijk zooitje ongeregeld 
dat als een band van variabele bezetting ludieke 
electro-indiepop maakt én onwaarschijnlijke pop- 
en rockklassiekers covert. 
VRIJDAG, X-RAY, 17:10

FOALS
Brits vijftal dat eerder met mathrockprecisie en 
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Bowieaanse zang de punkfunkerfenis van bands 
als de vroege Bloc Party perfectioneerde, maar nu 
in dienst van het liedje opereert.
ZATERDAG, BRAVO, 15:30

FOOL’S GOLD
Tegen de polyritmische legering van krautrock, 
80’s dancepop en Afrikaanse muziek uit alle wind-
streken die dit elftal uit L.A. produceert, is heup 
noch hart bestand. Swingen!
ZONDAG, LIMA, 21:45

‘FORGET THE FILM, WATCH THE TITLES!’ 
- voorpremière
Een verzamelprogramma met de allerspannend-
ste, griezeligste, meest ontroerende en spectacu-
laire filmtitelsequenties. Toert na Lowlands langs 
de filmhuizen.
ZONDAG, ECHO, 15:00

‘FOUR LIONS’ - voorpremière
(Christopher Morris, 2010) Vier amateuristische Brit-
se zelfmoordterroristen op pad in een hilarische 
en af en toe grimmige zwarte komedie over de 
absurditeit van terreurdreiging.
VRIJDAG, ECHO, 20:25

FRIGHTENED RABBIT
De gepassioneerde indierockliedjes van het 
Schotse Frightened Rabbit verhalen met snik-
kende zang van eenzaamheid en isolement voor 
een snel groeiend aantal fans. 
VRIJDAG, CHARLIE, 16:05

G
GASLIGHT ANTHEM, THE
Vier blue collar-punks uit New Jersey klinken als 
Springsteen in een motorjack: urgente rock & roll 
met de vuist gebald, het hart op de tong en de 

volumeknop op elf.
ZATERDAG, GROLSCH, 19:00

GENTLEMAN & THE EVOLUTION
Heer en meester in de Europese reggae. Fluwelen 
stem, devote teksten, ijzersterke songs en af en 
toe een dancehalluitstapje. We know you’ll be 
jammin’ too!
ZONDAG, ALPHA, 14:40

GILI
Gevaarlijk grappige Belgische comedian en men-
talist die optreedt met een een hilarische mix van 
verbazingwekkende absurditeiten, mentale psy-
cho stunts en visuele comedy.
ZONDAG, JULIET, 21:00 

GINGER NINJA
Geen van deze vier Denen heeft rood haar, maar 
ze schoppen wel overtuigend je brakheid weer 
vol zonneschijn met hun energieke pop in een of 
ander 80’s jasje.  
VRIJDAG, CHARLIE, 19:30

GLENN WOOL
Ondanks zijn morsige uiterlijk is deze Canadees 
een hele grote meneer in internationale comedy-
territoria. Origineel, scherp, hilarisch: lethally funny. 
En een walrussnor. 
VRIJDAG, MIKE, 20:30 + ZATERDAG, JULIET, 22:45 
+ ZONDAG, MIKE, 23:30

GLOBAL cLIMAx: 
DEUTSCHE BIERGARTEN BOYS
Beter een goede buur dan een verre vriend, een 
speurtocht door Duitslands rijke muzikale ge-
schiedenis.
VRIJDAG, LIMA, 23:00

GLOBAL cLIMAx: TOMMI & PIZDABOLKIN
Oost-Europa, het Midden-Oosten, het Verre Oosten, 
Tommi & Pizdabolkin houden al jaren de vinger 

aan de pols.
ZATERDAG, LIMA, 23:00

GLOBAL cLIMAx: EDUARDO & GUESTS
Mestizo, cumbia, urban latino, reggae, dj Eduardo draait 
de actuele topdeunen uit Zuid-Amerika en Spanje.
ZONDAG, LIMA, 23:00

GLLOW BABY GLLOW
Herbeleef Lowlands 2010 direct als je weer thuis 
bent praktisch chronologisch op lowlands.nl, aan 
de hand van heel veel beeld en tweets. Taggen 
met #LL10 en #[naam band]!
DAGELIJKS, MEDIACOMPOUND

GO BACK TO THE ZOO
Dit Amsterdamse kwartet, beïnvloed door zowel 
The Beatles als de Stones, is geen retroband maar 
een modern rockend indiecombo met een catchy 
britpoprandje. Electric!
ZONDAG, INDIA, 13:00

GOMES VS BRUTUZZ
Twee bass-heavy dubstepdons uit de hoofstad le-
veren een gevecht om wapperende broekspijpen. 
Gomes puristisch, Brutuzz naast grime ook booty, 
electro en zelfs dancehall. 
ZATERDAG, BRAVO, 16:30 + ZONDAG, X-RAY, 03:30

GONJASUFI
In het niemandsland tussen intelligent beats 
en dubstep is het voor de Amerikaan Gonjasufi 
heerlijk freewheelen met oosterse invloeden en 
gereanimeerde hiphopbeats. Een must-see.
ZONDAG, X-RAY, 16:00

GREG MARINOVICH 
Zuid-Afrikaanse winnaar van de Pulitzer Prize for 
Spot News Photography vertelt hoe journalisten 
kunnen bijdragen aan de beeldvorming van ont-
wikkelingslanden.
VRIJDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 13:45
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GOMES VS BRUTUZZ
Twee bass-heavy dubstepdons uit de hoofstad le-
veren een gevecht om wapperende broekspijpen. 
Gomes puristisch, Brutuzz naast grime ook booty, 
electro en zelfs dancehall. 
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GONJASUFI
In het niemandsland tussen intelligent beats 
en dubstep is het voor de Amerikaan Gonjasufi 
heerlijk freewheelen met oosterse invloeden en 
gereanimeerde hiphopbeats. Een must-see.
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GREG MARINOVICH 
Zuid-Afrikaanse winnaar van de Pulitzer Prize for 
Spot News Photography vertelt hoe journalisten 
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GRAFFITI6
Met als enige rode draad zowel hun eigen feel-
good factor als die van het publiek, gaat het bij 
deze Engelsen van vintage soul tot funk, house, 
groovy beats en psychedelische pop.
ZATERDAG, LIMA, 14:45

GROOVE ARMADA
Brits danceduo bewijst dat het ook na twaalf jaar 
en zes albums nog prima houdbaar is. Met hun 
liveband komen ze wederom Lowlands op stelten 
zetten, ditmaal extra synthpoppy.
VRIJDAG, BRAVO, 21:30

GROOVE TUBE
De spot die zo groovy is dat de tent zelf meedanst 
op non-stop, booty shaking, funky hiphop, soepele 
soul, disco en boogie en zwart popgoud. Mét Ba-
cardi’s cocktailbar!
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS, 16:00-04:00 

H
HEF & ÖNDER (BANG BROS) + DJ FS 
GREEN + FRESKU
Drie rappe rappers in opkomst met sterke albums 
in de achterzak: Fresku intens en kwetsbaar, Hef 
uniek en rauw als Hoogvliet, en Önder speels 
maar gedreven over de beats van FS Green. 
ZONDAG, INDIA, 16:00

HEILIGE MIS, DE
Gezondigd en op zoek naar vergeving? Kom langs bij 
voorganger Erik van Muiswinkel, ondersteund door 
Maarten Spanjer en de redactie van Propria Cures. 
ZONDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 
12:00

HENK SCHIFFMACHER & FRIENDS 
Rapid Razor Bob op je arm? Een Lowlow in je nek, 
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of toch liever iets anders? Hanky Panky kan het 
allemaal, en ook zijn vrienden kunnen uitstekend 
met de inktnaald overweg.
DAGELIJKS, PLANET PARADISE

HOLY FUCK
Het Canadese electromonster is terug. Minder 
noisy maar nog altijd even heftig en met dezelfde 
dynamische, complexe ritmes. Ultieme grote-
stadsmuziek, uitzinnig energiek. 
ZATERDAG, X-RAY, 22:00

HOT CHIP
Dit Londense kwintet laat Lowlands wederom 
ervaren dat het een tienarmig beest van een 
electropopgroep is met ultracatchy songs en 
energieke, dwingende beats.
ZONDAG, BRAVO, 19:40

HÖYRI-KLUBI SAUNAHAPPENING
Rustiek, houtgestookt, Fins saunagebeuren aan 
de overkant van Lake Lowlands, in de LLowzone. 
Van transpiratie tot inspiratie, inclusief soundtrack 
van veteraan-dj Tixa.
DAGELIJKS, LLOWZONE

HUDSON MOHAWKE
Hij is jong, blank en komt uit Glasgow, maar plakt 
toch cutting edge hiphop en R&B en de Britse 
dance van de jaren negentig aaneen tot een ge-
meen glossy geluid. Intens origineel. 
ZONDAG, X-RAY, 20:30

HUMAN GRIJPMACHINE
Waag eens een kansje bij de menselijke grijp-
machine; zonder kermistechnologie win je vast! 
Hoewel, mensen hebben zo weer hun eigen gril-
len en onhandigheden...
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

HUNDRED IN THE HANDS, THE
Geen legioen maar een Brooklyns duo dat zijn 

hand niet omdraait voor een broeierig amalgaam 
(“summertime gothic”) van talloze variaties van 
house en postpunk.
ZATERDAG, X-RAY, 17:20

HUSHHUSH
De takkeherrie van bands en dj’s even beu? Kom 
met de tijd tot stilstand in de strotempel van 
HusHHusH, en ga dan weer op in de dansende 
menigte. Uitgerust en ritueel gezuiverd.
DAGELIJKS, PLANET PARADISE

i
I AM KLOOT
Melancholieker en herfstiger popromantiek heeft 
de Britse indiescene niet voortgebracht. Toch is 
dit trio nog steeds niet meer dan een cultfavoriet. 
Muziek met ballen, evengoed.
VRIJDAG, INDIA, 14:00

I BLAME COCO
Met dank aan papa Sting is ook dochter Coco 
zeer muzikaal. Haar liedjes sprankelen van levens-
vreugd, getoonzet op poppy melodieën met een 
eigentijdse smoel. 
VRIJDAG, CHARLIE, 14:20

ILLEGALE TUINKABOUTER STRAATRACE
Sluit je weddenschap af bij Goudeerlijke Gerrit en hoor 
via sms wanneer tuinkabouters Frunnik en Purkje het 
tegen elkaar opnemen in een illegale straatrace. 
ZATERDAG + ZONDAG, MOBIEL

IMELDA MAY
Deze Dubliner rockabilly wildcat met bijpassende 
kuif en sexy looks zingt net zo makkelijk  blues, 
sleazy late night torch songs of hartverwarmende 
countryklassiekers.
VRIJDAG, LIMA, 18:30

J
JACK PAROW
Vanuit het verre Kaapstad is deze immer aan zijn 
bovenmaatse petklep te herkennen kletsrymer 
bezig de wereld te veroveren met zijn sappige 
Afrikaans en relaxede beats. 
ZATERDAG, X-RAY, 15:50

JAGA JAZZIST
Terug op Lowlands, deze Noorse, negenkoppige 
jazzpostrockgroep met haar polyritmische afro- en 
dancebeats en elektronische bombast. Heet als 
rode peper!
VRIJDAG, BRAVO, 14:00

JAKOP AHLBOM – ‘INNENSCHAU’ (MET 
LIVEMUZIEK VAN ALAMO RACE TRACK)
Eigenzinnige theatermaker gaat opnieuw op zoek 
naar het onderbewuste en toont een bizarre we-
reld, waarin mensen gedreven worden door hun 
fantasieën en geheime verlangens. 
VRIJDAG, JULIET, 14:15

JAN VAN HOOFF
Prof. dr. Jan van Hooff, emeritus hoogleraar etholo-
gie en socio-ecologie, vertelt hoe bij chimpansees 
de survival of the fittest werkt: niet het sterkste 
dier overleeft, maar het meest aangepaste.
ZONDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 13:45

JEROEN LEENDERS
Belgische taxichauffeur won drie jaar na zijn eer-
ste podiumgrap het Leids Cabaret Festival 2010 
met goede timing, maatschappijkritiek en een 
cynisch positivisme. Puur, absurd en grof.
VRIJDAG, MIKE, 22:30 + ZATERDAG, MIKE, 20:30

JESCA HOOP
Deze Californische maakt blije buitelliedjes, ge-
stoeld op vierstemmig gezongen traditionele folk 
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hand niet omdraait voor een broeierig amalgaam 
(“summertime gothic”) van talloze variaties van 
house en postpunk.
ZATERDAG, X-RAY, 17:20

HUSHHUSH
De takkeherrie van bands en dj’s even beu? Kom 
met de tijd tot stilstand in de strotempel van 
HusHHusH, en ga dan weer op in de dansende 
menigte. Uitgerust en ritueel gezuiverd.
DAGELIJKS, PLANET PARADISE

i
I AM KLOOT
Melancholieker en herfstiger popromantiek heeft 
de Britse indiescene niet voortgebracht. Toch is 
dit trio nog steeds niet meer dan een cultfavoriet. 
Muziek met ballen, evengoed.
VRIJDAG, INDIA, 14:00

I BLAME COCO
Met dank aan papa Sting is ook dochter Coco 
zeer muzikaal. Haar liedjes sprankelen van levens-
vreugd, getoonzet op poppy melodieën met een 
eigentijdse smoel. 
VRIJDAG, CHARLIE, 14:20

ILLEGALE TUINKABOUTER STRAATRACE
Sluit je weddenschap af bij Goudeerlijke Gerrit en hoor 
via sms wanneer tuinkabouters Frunnik en Purkje het 
tegen elkaar opnemen in een illegale straatrace. 
ZATERDAG + ZONDAG, MOBIEL

IMELDA MAY
Deze Dubliner rockabilly wildcat met bijpassende 
kuif en sexy looks zingt net zo makkelijk  blues, 
sleazy late night torch songs of hartverwarmende 
countryklassiekers.
VRIJDAG, LIMA, 18:30

J
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JAKOP AHLBOM – ‘INNENSCHAU’ (MET 
LIVEMUZIEK VAN ALAMO RACE TRACK)
Eigenzinnige theatermaker gaat opnieuw op zoek 
naar het onderbewuste en toont een bizarre we-
reld, waarin mensen gedreven worden door hun 
fantasieën en geheime verlangens. 
VRIJDAG, JULIET, 14:15

JAN VAN HOOFF
Prof. dr. Jan van Hooff, emeritus hoogleraar etholo-
gie en socio-ecologie, vertelt hoe bij chimpansees 
de survival of the fittest werkt: niet het sterkste 
dier overleeft, maar het meest aangepaste.
ZONDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 13:45

JEROEN LEENDERS
Belgische taxichauffeur won drie jaar na zijn eer-
ste podiumgrap het Leids Cabaret Festival 2010 
met goede timing, maatschappijkritiek en een 
cynisch positivisme. Puur, absurd en grof.
VRIJDAG, MIKE, 22:30 + ZATERDAG, MIKE, 20:30

JESCA HOOP
Deze Californische maakt blije buitelliedjes, ge-
stoeld op vierstemmig gezongen traditionele folk 

en andere rootsmuziek, met een wonderlijke, hyp-
notiserende pracht.
ZATERDAG, LIMA, 13:00

JOKER
Dit 20-jarige wonderkind uit Bristol is de hottest 
new kid on the dubstep block. Gevormd door 
grime, verliefd op soul. Duister, onnavolgbaar en 
hoogst origineel.
ZONDAG, X-RAY, 00:30

JÓNSI (SIGUR RÓS)
Zanger van het IJslandse Sigur Rós toont zijn 
speelse, bijna vrolijke kant met orkestrale pop 
van welhaast extatische afmetingen. Raak in de 
zevende hemel!
VRIJDAG, GROLSCH, 19:15

JOOST VANDECASTEELE
Auteur van ‘Hoe De Wereld Perfect Functioneert 
Zonder Mij’ en zoeker van het antwoord op de be-
langrijkste vraag ooit: “Ja, en?” maakt intelligente 
comedy los van hoe het ‘hoort’.  
ZONDAG, MIKE, 22:30

JORIS VAN CASTEREN
Joris schreef en vertelt over zijn eigen jeugdher-
inneringen in de bijzondere poldercity Lelystad. 
Maar ook over diens geschiedenis, de dromen 
van de pioniers en de mislukkingen.
VRIJDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 15:00

JORIS VAN CASTEREN: BUSTOUR NAAR 
LELYSTAD
Cultuur en geschiedenis opsnuiven op een literair-
recreatief verantwoorde manier? Voor de liefheb-
bers begeleidt Joris een exclusieve bustour door 
het decor van zijn boek. 
ZATERDAG, INDIEN AANGEMELD, 12:00

JUHA & CINNAMAN 
Juha & Cinnaman, bekend van Viral Radio, draaien de 
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X-Ray pauzes vol met experimentele dubstep, elek-
tronische hiphop en andere undergroundlekkernijen!
ZONDAG, X-RAY, PAUZES

JUNGLE ARTS
Zeven kunstige Keniase acrobaten met salto’s, 
menselijke piramides, jongleren, dansen… Het is 
stunts galore! Guerrilla-acrobatiek van de boven-
ste springplank.
VRIJDAG + ZONDAG, MOBIEL

k
KALIO GAYO
Nederlands kwintet, gecentreerd rond twee bloe-
dend scherp harmoniërende zangeressen, dat folk 
maakt uit een fantasieland ten oosten van je ver-
beelding. Met bijbehorende taal. 
ZONDAG, LIMA, 14:40

KAMAGURKA – ‘KAMAGURKA GENEEST’
Bij leven al legendarische Belg in een absurdisti-
sche theatervoorstelling waarin hij zoals altijd de 
humor van je hart zal weten te vinden met een 
immer lichte melancholie.
ZONDAG, JULIET, 17.15

KATZENJAMMER
Poezelig Noors dameskwartet dat circusje speelt 
met een carrousel aan akoestische muziekstijlen: 
van bluegrass tot hoempa, gegoten in een über-
catchy popjasje. 
VRIJDAG, LIMA, 15:00

KEES VAN HONDT – HET KLAPSTUK
Plantenliefhebbende dompteur van het hossende 
hoeragevoel luidt Lowlands wederom uit met een 
feest dat in heel Europa zijn weerga niet kent. De 
Keeswaardige polonaise komt vanzelf.
ZONDAG, INDIA, 00:15

KELE
Frontman van Bloc Party keek wat hij zelf voor 
elkaar kon boksen met alleen wat synths en een 
drumcomputer. Het resultaat? Een spannende mix 
van dance en onvervalste pop.
ZONDAG, BRAVO, 16:00

‘KICK-ASS’
(Matthew Vaughn, 2010) Flitsende verfilming van 
de gelijknamige comic. Self-styled superheld 
zaait dood en verderf in kick-ass komisch film-
spektakel.
VRIJDAG, ECHO, 16:15

KING MIDAS SOUND
Tien jaar terug ging Londenaar Kevin Martin nog wild 
te keer met industriële decibellenstormen, nu samen 
met een mc met extremen in dancehall en dubstep. 
VRIJDAG, X-RAY, 14:00

KOOKS, THE
Hallo, daar zijn ze weer! Door britrock en postpunk 
beïnvloede muzikale recepten, gekruid met reg-
gae en ska, rijkelijk gelardeerd met aanstekelijk-
heid. Dat wordt weer smullen!
VRIJDAG, ALPHA, 20:15

L
LAURA MARLING
Britse indiefolkzangeres, op haar 18e genomineerd 
voor de Mercury Music Prize, stapt met haar hese 
stem definitief uit de schaduw van voorbeelden 
als Fiona Apple en Joni Mitchell.
ZATERDAG, INDIA, 14:50

LCD SOUNDSYSTEM
De New Yorkse dancepunkformatie gaat nog im-
mer als de brandweer en is live onverslaanbaar 

opwindend, zoals ook Lowlands al eerder heeft 
mogen beleven.
ZATERDAG, GROLSCH, 21:00

LEBBIS
Geen betere Lebbis dan een Lebbis alleen. Geënga-
geerd tot en met, in een niet aflatend spervuur van 
keiharde grappen over de actualiteit van de dag. 
VRIJDAG, JULIET, 22:45

LEKKER DANSEN! MET MAXIM HARTMAN 
& SCHIPPER MAG IK OVERVAREN?
Leuker dan op tv! Lekker dansen met Maxim 
‘Rembo & Rembo’ Hartman en de Loco Loco Dis-
coshow, met prijzen en dansfilmpjes met jou in 
de hoofdrol. Maar eerst zingen we ‘Schipper Mag 
Ik Overvaren?’ met Volle Wille.  
ZONDAG, BRAVO, 11:00

LEN FAKI
Geen van de mede-Berghain-residents draait 
techno zo warm, housey en gloedvol als deze 
kale Duitser. Puur extatisch geluk gevangen in 
beats en nootjes.
ZATERDAG, BRAVO, 03:30

LEONARD EN JEROEN – ‘WAWAZDA’
Wawazda? De vraag stellen is hem beantwoor-
den. Raad in kermisstijl wat door een twaalf meter 
hoge stortkoker naar beneden komt suizen en win 
prijzen! 
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS

LIGHTCOACH DAAN PRUDON
Raak geïnspireerd en gemotiveerd  dankzij een 
verfrissende breindouche tijdens een quick and 
dirty coachingtraject à la Lowlands. Gewoon met 
een mojito of biertje in de hand.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

LOWLANDSCAFÉ
In het roemruchte Lowlandscafé is het altijd feest 
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LEBBIS
Geen betere Lebbis dan een Lebbis alleen. Geënga-
geerd tot en met, in een niet aflatend spervuur van 
keiharde grappen over de actualiteit van de dag. 
VRIJDAG, JULIET, 22:45

LEKKER DANSEN! MET MAXIM HARTMAN 
& SCHIPPER MAG IK OVERVAREN?
Leuker dan op tv! Lekker dansen met Maxim 
‘Rembo & Rembo’ Hartman en de Loco Loco Dis-
coshow, met prijzen en dansfilmpjes met jou in 
de hoofdrol. Maar eerst zingen we ‘Schipper Mag 
Ik Overvaren?’ met Volle Wille.  
ZONDAG, BRAVO, 11:00

LEN FAKI
Geen van de mede-Berghain-residents draait 
techno zo warm, housey en gloedvol als deze 
kale Duitser. Puur extatisch geluk gevangen in 
beats en nootjes.
ZATERDAG, BRAVO, 03:30

LEONARD EN JEROEN – ‘WAWAZDA’
Wawazda? De vraag stellen is hem beantwoor-
den. Raad in kermisstijl wat door een twaalf meter 
hoge stortkoker naar beneden komt suizen en win 
prijzen! 
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS

LIGHTCOACH DAAN PRUDON
Raak geïnspireerd en gemotiveerd  dankzij een 
verfrissende breindouche tijdens een quick and 
dirty coachingtraject à la Lowlands. Gewoon met 
een mojito of biertje in de hand.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

LOWLANDSCAFÉ
In het roemruchte Lowlandscafé is het altijd feest 

en je bent geen echte Lowlander als je nog nooit 
in het Lowlandscafé bent geweest. Tijd zat! 
DAGELIJKS, LOWLANDSCAFÉ, 22:00-OCHTEND

LLOWGENDA 
Wat zijn de grootste inspiratiebronnen uit politiek, 
wetenschap, sport en kunst? En hoe zetten we 
deze inspiratie om in echt handelen? Met o.a. 
Frans Timmermans, generaal Peter van Uhm, Er-
ben Wennemars, Tinkebell, Typhoon en de zussen 
Ilse en Femke van Velzen. Na afloop discussies in 
het LLowgendacafé op de mediacompound.
ZATERDAG + ZONDAG, LIMA, 11:30

LLOWLAB
Op drie drijvende eilanden in Lake Lowlands ont-
dek je spraakmakende technische ontwikkelingen 
en leer je alles over duurzaamheid. Niet schools 
maar speels, en opwindend.
DAGELIJKS, LAKE LOWLANDS

LLOWZONE
Een oase van rust aan de overkant van Lake Low-
lands, waar je na een overtochtje in de Stormer 
Lifeboat helemaal tot rust kunt komen. Yoga, t’ai 
chi, sauna: chillen.
DAGELIJKS, OVERZIJDE LAKE LOWLANDS

LOCAL NATIVES
Deze vijf wereldburgers uit Californië zijn in hun 
hippe indiepop minder bombastisch dan Fleet 
Foxes en poppier dan Yeasayer en verzekeren 
zichzelf zo van een mooie toekomst! 
ZATERDAG, INDIA, 20:00

LOOP THE BALLOON
Multimuzikant Jeroen Elfferich laat door kunstige 
multitracking een ritmisch swingende mix van 
ballongeluidjes ontstaan en doet dit trucje graag 
voor op Lowlands.
ZATERDAG + ZONDAG, LIMA



LOUISE FRESCO
Universiteitshoogleraar en landbouwkundige Loui-
se Fresco legt uit wat duurzaamheid nou eigenlijk 
écht betekent en waarom genetisch gemodifi-
ceerd voedsel ook goed kan zijn.
ZATERDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 12:15

LOW ANTHEM, THE
Dit rootskwartet van multi-instrumentalisten uit 
Rhode Island helpt met meer dan dertig (!) instru-
menten een schitterend kunstzinnige complexiteit 
de wereld in. 
ZONDAG, LIMA, 13:00

LOWLANDS RAVE
Internationale superster DJ Kenny Harder staat 
ein-de-lijk op Lowlands! Samen met protégés DJ 
Donnie Longnite en DJ Ferry Sherry. Dat wordt dus 
één groot, dampend ravefeest. 
ZATERDAG, INDIA, 23:15

LOWLANDS ZINGT!
Vorig jaar een doorslaand succes, dus dit jaar 
weer! Zing mee met Lowlandsklassiekers, door 
50-koppig Lowlandskoor o.l.v. Tijl Beckand + Ruben 
van der Meer én tienduizenden mede-Lowlanders! 
ZATERDAG, ALPHA, 13:00

M
MAGNETIC MAN
Exclusief liveproject van de Britse dubstephelden 
Benga, Skream en Artwork, vol mega mutant bas-
slines en world wide weird loops. Niet te missen 
voor bass-aficionados.
ZATERDAG, BRAVO, 17:30

MAJOR LAZER
Dancehall-cartoonversie is dankzij opruiende rit-
mes, voetzoolsplijtende bassen en de door hippe 

producers Diplo en Switch slim gejatte invloeden 
een opwindende aanwinst voor elke dansvloer. 
ZONDAG, BRAVO, 01:00

MAKEBELIEVE
Het gaat goed met de nieuwe lichting poppy roc-
kers, opgegroeid met emo en power chords: deze 
vijf jonge Groningers sjezen al twee jaar van het 
ene hoogtepunt naar het andere.
ZONDAG, INDIA, 15:00

‘MAMMUTH’ - voorpremière
(Gustave de Kervern/Benoît Delépine, 2010) Ge-
pensioneerde Gérard Depardieu klimt op z’n ouwe 
motor om zijn pensioen veilig te stellen, in lekker 
absurde road movie.
ZONDAG, ECHO, 13:15

MARCEL DETTMANN B2B BEN KLOCK
De twee kopstukken van Berlijns technomekka 
Berghain: de rauwe purist Dettmann die zijn tech-
no het liefst duister heeft, en Klock, die epische 
dj-sets vol schemertechno aflevert.
VRIJDAG, X-RAY, 02:30

MARIAN JOËLS
Hoogleraar neurowetenschappen Marian Joëls 
laat tot in detail zien welke elektrische activiteit er 
in je hoofd plaatsvindt tijdens stress en de (mo-
gelijk) keiharde gevolgen. 
ZONDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 12:15

MARINA AND THE DIAMONDS
Marina is in essentie een soloartiest die dramati-
sche popsongs vol power brengt. Van electropop 
tot pianoballad, maar altijd in een theatraal jasje. 
Elk nummer is een kunststuk.
ZATERDAG, INDIA, 18:20

MARK LANEGAN
Legendarische alt.rockzanger uit Seattle ontfermt 
zich met zijn donkere whiskystem over muziek die 

onherroepelijk kleurt als een avondlucht, zwanger 
van naderend onweer.
VRIJDAG, LIMA, 20:15

MARTIJN KONING
Geen slecht idee om ooit uit verveling wat grap-
pen te gaan vertellen: nu met zijn razendsnelle 
stijl vol pijnlijk herkenbare en totaal absurde ver-
halen op Lowlands.
ZATERDAG, MIKE, 23:30

MARTYN
Neêrlands trots in de VS die in het postdubstep-
landschap geen stilistische grenzen kent (dub-
stepno, anyone?) en de bassen even stijlvol als 
doelgericht in het rond laat zwabberen.
VRIJDAG, X-RAY, 01:00

MASSAGES
Last van danceknopen of een headbangnek? Met 
een Lowlandsmassage kom je daar weer profes-
sioneel van af.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

MASSIVE ATTACK
Ooit de koningen van de triphop, nu geëvolueerd. 
Ritmischer en organischer, minder majestueus en 
mysterieus. En anno 2010 nog beter op te dansen 
ook. 
ZONDAG, GROLSCH, 21:00

MIIKE SNOW
De elektronische indiepop van dit Zweedse trio 
klinkt futuristisch en licht-psychedelisch, bijna 
precies zoals je in 1984 had verwacht van 21e 
eeuwse popmuziek.
ZATERDAG, CHARLIE, 21:00

MILLEGOMME
Niet meer weg te denken van Lima: de super-
comfortabele rubbermeubels van Millegomme. 
Van scoutingschommels tot fauteuils en allemaal 
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MASSAGES
Last van danceknopen of een headbangnek? Met 
een Lowlandsmassage kom je daar weer profes-
sioneel van af.
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MASSIVE ATTACK
Ooit de koningen van de triphop, nu geëvolueerd. 
Ritmischer en organischer, minder majestueus en 
mysterieus. En anno 2010 nog beter op te dansen 
ook. 
ZONDAG, GROLSCH, 21:00

MIIKE SNOW
De elektronische indiepop van dit Zweedse trio 
klinkt futuristisch en licht-psychedelisch, bijna 
precies zoals je in 1984 had verwacht van 21e 
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MILLEGOMME
Niet meer weg te denken van Lima: de super-
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gemaakt van autobanden.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

MINUS THE BEAR
Amerikaanse indieband met een voorliefde voor 
prog- en mathrock en absurdistische songtitels. 
Maar ook voor catchy topmelodieën die het liedje 
centraal stellen.
VRIJDAG, CHARLIE, 17:40 

MONICA DA SILVA TRIO
Geen trio maar een duo. Het ‘Dingetje’ van Tim 
Kamps en Arjen Lubach draait om de combinatie 
van liedjes met droge humor, scherpe teksten en 
dubbele gitaarbegeleiding.
ZATERDAG, JULIET, 19:30

MOSS
Amsterdamse indiepopband die met ongrijpbare, 
ritmische gitaarrock even speels als intens klinkt. 
Met als opvallende bonus de wondermooie zang-
partijen.
ZONDAG, GROLSCH, 13:40

MOUNT KIMBIE
Dit Engelse duo tapt uit vaatjes als musique con-
crète, de schaduw van hiphop en de geest van 
dubstep, alles ritmisch raak geknipt en geplakt tot 
minimale beats in een ambientsetting.
ZONDAG, X-RAY, 13:00

MUMFORD & SONS
“I really fucked it up this time, didn’t I, my dear?” 
Nee hoor: de Britse folkrockers worden niet voor 
niets vergeleken met grote namen als Crosby, 
Stills, Nash & Young en Kings Of Leon. 
ZATERDAG, ALPHA, 16:20

MY FAVORITE SCAR
De darkrock van dit Nederlandse vijftal is hard én 
melancholiek, met loodzware gitaarriffs en indus-
triële ritmes die strakker zijn dan een te heet ge-



wassen leren broek in de Lowlandszon. 
ZONDAG, INDIA, 14:00

N
NANINE LINNING – ‘DOLBY’
Verbeelding van het verlangen om je af te sluiten 
van de constante ruis van de wereld om je heen, 
gevangen in een lekker explosieve danstaal vol 
ruwe, primaire bewegingen.
VRIJDAG, JULIET, 16:30 

NATIONAL, THE
De aartshypochonders uit Brooklyn die met de 
donkere pracht van hun sombere maar troostrijke 
muziek de Grolsch-tent al eerder muisstil kregen, 
zijn terug. Lucky You!
ZONDAG, GROLSCH, 17:10

NATIONALE TONEEL, HET – ‘DAT SMOEL’
Tranentrekker van een voorstelling over een wel-
gesteld gezin na een heftige scheiding. Moeder 
worstelt met haar geestelijke gezondheid en de 
fles, zilte humor is de verlosser.
VRIJDAG, JULIET, 18:00 

NATIONALE TONEEL, HET – ‘GINNY & THE 
TONICS’
Een collage van liedjes, scènes, acts en mono-
logen ontsluiert het gruwelijke verhaal achter 
deze fictieve band. Een alcoholisch requiem in 13 
countrysongs.
VRIJDAG, JULIET, 19:30 

NATWERK – ‘TAPE FIX PLAKSERVICE’
Workshops precisietapen voor beginners, con-
structietapen voor gevorderden. Plus masterclas-
ses conflicttapen, expressietapen en synchroon-
tapen. Niks blijft kapot!
DAGELIJKS, MOBIEL

NETSKY
Drum ‘n’ bass met panoramische, melancholieke 
melodieën, rijk aan vocalen, een liquid feel: deze 
jonge Belgische producer heeft er patent op. Hit-
waardig.
VRIJDAG, BRAVO, 0:00

NEWS OF COMEDY
Een collectief stand-uppers brengt met humor, 
liefde en drama scherpe politieke analyses, sport, 
roddels en buitenlandreportages, op basis van het 
laatste nieuws en de waan van de dag.
VRIJDAG, JULIET, 00:15

NICOLE BEUTLER – ‘1:SONGS’
Deze ‘Liederkreis’, geïnspireerd door het tragisch 
lijden van grote vrouwenpersonages uit de thea-
tergeschiedenis, is “een existentiële oefening voor 
een zingend lichaam”.
ZONDAG, JULIET, 15:30

NIGHTWRITERS FM
Nightwriters zijn schrijvers om bij wakker te blij-
ven. Schrijvers die provoceren, charmeren, shoc-
keren en inspireren. Nu maken ze liveradio met 
3FM-dj Giel Beelen. 
ZATERDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 
13:00 + 14:30

NOFX
Californische punkband die met Fat Mike voorop 
al sinds 1983 de clown uithangt op een dieet van 
pijlsnelle gitaarriffs, catchy melodieën en beurte-
lings melige en politieke teksten.
ZATERDAG, ALPHA, 18:10

NOISIA
Gronings trio met al jaren een grote naam in de 
drum ‘n’ bass, met talloze producties en remixen 
op hun eigen labels. En natuurlijk hun opwindende 
dj-sets. 
VRIJDAG, BRAVO, 04:00

NOORD NEDERLANDSE DANS – 
‘THROUGH THE CENTER’
Tegen de strenge regelgeving van het collectief 
stelt gastchoreograaf Emanuel Gat de woeste 
schoonheid van individuen vol vrijheidsdrang, op 
de klanken van Squarepusher.
ZONDAG, JULIET, 14:00

NOSAJ THING
Futuristisch aangelegde beatbakker uit Los Ange-
les maakt een etherisch soort instrumentale hip-
hop met sciencefictionkwaliteiten. Een zeldzaam 
talent. 
ZONDAG, X-RAY, 19:00

NUNO DOS SANTOS
Een echte alleskunner, deze geboren Portugees 
uit Utrecht, en dus de ideale pauze-dj, die dit jaar 
weer uiteenlopende artiesten aan elkaar last: van 
soukous naar electro, van electro naar house.
ZONDAG, BRAVO, 15:00 + 20:40

NYMFO
Met de Eindhovense Amsterdammer Nymfo – al 
twee keer uitgeroepen tot de beste drum ‘n’ bass-
dj van Nederland - weet je wat je in huis haalt: 
kwaliteit met hoofdletters D en B. 
VRIJDAG, BRAVO, 15:00

o
OGONONOGO
In Lowlands’ eigen rockkelder spelen Lowlanders 
zelf de sterren van de hemel op het van de gi-
taren vergeven podium. Rock on, all day and all 
of the night!
DAGELIJKS, OGONONOGO, 17:00-04:00

OK GO
Kwartet dat naast zijn gigantische YouTube-hits 

ZONDAG, INDIA, 14:00
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OK GO
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vol loopbanden en ‘Mouse Traps’ zeker ook be-
kend staat om hun enthousiaste mix van pop en 
rock & roll. OK, gáán dus.
VRIJDAG, INDIA, 17:10

OLENE KADAR
Bebaarde Fries met exotische artiestennaam 
maakt van elke liveset weer een ander dyna-
misch technoavontuur door freaky gegoochel met 
minimal beats, breaks, loops en vocal cuts. 
ZATERDAG, BRAVO, 23:00

OPEN DICHTBUS
Te vroeg wakker maar geen zin je te vervelen? 
Hoeft ook niet. Kom gewoon een dichtbundel ha-
len bij de Open Dichtbus. Voor een zacht prijsje. 
Wel terugbrengen natuurlijk.
DAGELIJKS, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO

OPPOSITES, THE + DIO + FLINKE NAMEN 
+ FRIENDS
NL hiphoppackage met louter grote namen. Gas-
ten van begin twintig die het niet erg vinden dom, 
lomp en famous genoemd te worden maar sa-
men gaan voor superstuntwerk.
VRIJDAG, ALPHA, 15:05

P
PABLO FRANCISCO
Mister impersonator himself. Van tortilla boy tot 
previewman, deze Amerikaanse Chileen zorgt er 
met zijn improcomedy voor dat je lachspieren 
flink getraind worden.
ZATERDAG, JULIET, 00:15 + ZONDAG, JULIET, 22:30 

PARTYHARDERS FEAT HIGHBLOO
De Belgische popes of dope uit Walifornia, de dirty 
south of Belgium, komen op oorlogssterkte naar 
Biddinghuizen met hun partyelectro én feestver-



sterking Highbloo. 
VRIJDAG, INDIA, 03:00

PATRICK LAUREIJ
Een van de recentste aanwinsten van de Come-
dytrain, ooit tot stand-uppen geïnspireerd door het 
zien van Eddie Murphy. Kijk, Met zo’n startpunt kan 
het niet meer mis!
ZATERDAG, MIKE, 21:30

PEGATINA, LA
Zeven man sterke feestband uit Barcelona, com-
pleet met accordeon en trompet, die met zijn 
urban rumba (of flamencopunk) het ene vrolijke 
slachtoffer na het andere maakt.
ZATERDAG, LIMA, 21:50

PEGGY SUE
Peggy Sue uit Londen is niet één persoon, maar 
drie. Twee singer/songwriters en een drummer, 
goed voor een unieke sound en eigenzinnige lied-
jes in het indiefolkspectrum. 
ZATERDAG, LIMA, 20:00

PENDULUM (LIVE)
Zijn ze weer! De Australiërs komen het Lowlands-
feest weer eens flink aanslingeren met hun op-
windende mix van electrorock en drum ‘n’ bass, in 
een knallende liveshow. 
ZONDAG, ALPHA, 16:25

PETER PANNEKOEK
Vorig jaar bleek dat de eigenwijze humor van Pan-
nekoek goed beviel. Hij trekt nu door, nog weer wat 
ontwapenender, absurdistischer en harder dan toen. 
VRIJDAG, MIKE, 23:30

PETER PAUL VERBEEK
Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om tech-
nologisch in te grijpen in de mens. Prof. dr. ir. Peter 
Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van Mens en 
Techniek, gaat op zoek naar de grens.

ZATERDAG, LOWLANDS UNIVERSITY, ECHO, 13:45

PHILIPPE GEUBELS
Het gaat in zijn thuisland razend hard met deze 
komische Belg: radio, tv, de Gentse Feesten, Puk-
kelpop: Geubels is groot. En nu is het de beurt aan 
Nederland. Eerste halte: Lowlands.
VRIJDAG, MIKE, 21:30 + ZATERDAG, MIKE, 22:30

PIETER FRANSSEN
Deze oer-dj draaide al in Paradiso toen de ouders 
van de meeste Lowlanders daar nog niet eens 
naartoe mochten van hún ouders. Specialist in 
reggae en Afrikaanse muziek. 
ZONDAG, BRAVO, 13:00

PIPS:LAB PRESENTEERT ‘DIESPACE 2’
Een show over voortleven na je dood. Met pu-
blieksparticipatie, live-elementen en de juiste 
dosis humor: een hilarische performance onder-
steund door freaky songs en absurde acts.
ZATERDAG, JULIET, 14:00

PLACEBO
Het placebo-effect van de drie alternatieve brit-
rockers werkt na vijftien jaar nog altijd prima. Vol-
gens de bijsluiter het best live te consumeren tot 
het bittere eind. 
ZONDAG, ALPHA, 20:00

POETRACKS
Jubilieumeditie van concept waarbij popartiesten 
een gedicht op muziek zetten. Met onder anderen 
Anne Soldaat, Roos Rebergen, Anneke van Giers-
bergen en Luc De Vos. 
ZONDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 15:00

PROLONG
Het jaarlijks veranderende kunstwerk van Heringa/
Van Kalsbeek staat voor de laatste keer op Lowlands 
voor het in retraite gaat in Museum de Fundatie.
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS

q
Q4, THE
Drie onorthodoxe Nederlandse producers die een 
muzikale knip- en plakobsessie delen, en aldus 
een warm geluid genereren, ergens tussen soul, 
hiphop en dromerige soundscapes in.
ZATERDAG, BRAVO, 13:30

QUEENS OF THE STONE AGE
Lang gewacht, stil gezwegen (NOT), nooit gedacht, 
toch gekregen: de hard rockende Queens Of The 
Stone Age keren terug naar Lowlands! Feel good 
band of the summer.
ZONDAG, ALPHA, 21:45

R
RADIO BARKAS
De mannetjes van Radio Barkas rijden rond in het 
front van een originele Barkas pick-up truck, om-
getoverd tot een gezellige minidisco, en openen 
ook Lowlands. Doe de boegaloe!
VRIJDAG + ZATERDAG, MOBIEL

‘RATED X LOVE BITES’ - 
eenmalige vertoning
Het Amsterdamse Rated X Festival biedt een com-
pilatie van opwindende, radicale, sexy, provoceren-
de, artistieke en hilarische erotische korte films.
ZATERDAG, ECHO, 01:00

RENÉ VAN MEURS
Comedytrainlid deelt zijn observaties van het le-
ven en geeft ze een absurdistische twist. Zoals: 
een vakantie zonder baarden is geen vakantie, 
maar een uitstapje. 
ZONDAG, MIKE, 20:30
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RICHIE HAWTIN PRESENTS PLASTIKMAN LIVE
Detroit Techno-pionier Richie Hawtin in zijn meest 
experimentele en minimale gedaante laat in een 
orgie van beats, beeld, licht en interactie al je zin-
tuigen aan het dansen slaan!
ZATERDAG, BRAVO, 21:30

ROSA ENSEMBLE & JAN JAAP VAN DER 
WAL – ‘DE KELLNER EN DE LEVENDEN’
Apocalyptische roman van Simon Vestdijk dient 
als basis voor een even onheilspellende als hu-
moristische wisselwerking tussen literatuur, ca-
baret en muziektheater.
ZONDAG, JULIET, 12:00 

ROSKA
Deze Londense producer is een van de rauwere 
lijsttrekkers van UK funky, een nieuwe UK garage-
loot. Prominente bass loops, (electro) house en 
broken beats, vermengd met zon. 
ZONDAG, X-RAY, 23:00

s
SANDEMAN
Lowlands’ hoogst eigen promomix-dj is een ware 
omivoor, al blijven op zijn immer dansbare mu-
ziekkeuze vooral etiketten als indie, alternatief, 
cutting edge en obscuur plakken. 
ZATERDAG, BRAVO, 14:30

SCAPINO BALLET ROTTERDAM – 
‘HOLLAND’
De geschiedenis van de Lage Landen als decor en 
spiegel voor een dynamische, eigentijdse groeps-
choreografie vol abstracte dans van nu. 
ZONDAG, JULIET, 19:00

SCHLACHTHOFBRONX
De dansvloer gaat eraan bij deze drie knoppen-

R



draaiers uit München en de rauwe, hikkende beat 
van ghettotech en baltimore club, gemixt met 
knetterende electro en kuduro. Party!
VRIJDAG, INDIA, 23:15

SELAH SUE
Ruwe Vlaamse diamant van een singer/songwri-
ter is terug op Lowlands met hartversterkende 
shots van haar onweerstaanbare raggasoul in 
onvervalst patois. Fiya!
VRIJDAG, INDIA, 15:30

SERJ TANKIAN & METROPOLE ORKEST
De zanger van de Amerikaans-Armeense alt.me-
talband System Of A Down maakt onder solovlag 
theatrale hardrock die uitermate geschikt is om te 
pimpen met klassieke muziek.
ZONDAG, ALPHA, 13:00

SHAMEBOY
Vlaams electroduo genereert met alles wat het 
doet extase op extase, dankzij authentieke Roland 
808-beats waar de funkfactor is ingebakken.
ZATERDAG, X-RAY, 20:30

SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR
Frankfurter Shantel hijst met zijn fanfare-achtige 
Bucovina Club Orkestar originele balkanmuziek in 
een extra dikke feestjas. Dans de Disko Partizani! 
ZONDAG, INDIA, 22:00

SHED (LIVE)
Deze danceveteraan maakt grotestadstechno, 
kaal, melodieus en dansbaar. Live weet de Berlij-
ner perfect het oldskool ravegevoel op te roepen. 
VRIJDAG, X-RAY, 00:15

SIENTA LA CABEZA
Internationaal gezelschap van kapselkunstenaars 
reist al jarenlang wereldwijd festivals af met zijn 
uiterst creatieve ‘hoofdsculpturen’, ondersteund 
door een kleurrijk draaiende dj.

DAGELIJKS, LIMAGEBIED 

SKINDRED
Opvolger van de opgefokte Britse crossoverband 
Dub War maakt al twaalf jaar furore met zijn eigen 
raggametal, een kluts van punk, alternative rock, 
metal en reggae. 
VRIJDAG, INDIA, 20:20

SLEEPY SUN
Zeskoppig psychedelisch jam-monster dat het 
zwaar gedrogeerde hippieverleden van zijn woon-
plaats San Francisco nieuw leven inblaast. Alsof 
de Grateful Dead is herrezen.
ZONDAG, CHARLIE, 21:00

SNOW PATROL
Deze indierockers gaan na jaren hard werken in-
middels als een raket met hun verrukkelijke me-
lodieën. Run naar de Alpha dus, open/shut your 
eyes en genieten maar!
ZATERDAG, ALPHA, 21:50

SOFT PACK, THE
Deze vier jongelieden uit San Diego klinken als 
een sixtiesgarageband die de cockiness van de 
Stones en de monotonie van The Velvet Under-
ground probeert te verenigen.
ZATERDAG, CHARLIE, 15:35

SOUND OF STEREO
De Vlaamse dancetoekomst, berucht om zijn voor-
keur voor fidget house, technokrakers en wobbly 
baslijntjes. Hou wat energie over, je hebt het nodig! 
VRIJDAG, INDIA, 01:45

SPECIALS, THE
Alle gangsters opgelet: zet een pork pie-hoed op 
je kop en kom skanken tot je een ons weegt! The 
Specials zijn terug en dat zullen we weten: this is 
the real ska deal!
VRIJDAG, GROLSCH, 21:10

‘SPLICE’ - voorpremière
(Vincenzo Natali, 2009) Genetisch geknutsel met 
mens en dier, dat kan nooit goed gaan. En ja hoor. 
Frankenstein goes sci-fi... 
ZATERDAG, ECHO, 20:45

STAFF BENDA BILILI
Dakloze en gehandicapte Congolese straatmu-
zikanten met een even opwindende als ontroe-
rende mix van ballads, funk en soukous. Dé we-
reldmuzieksensatie van het moment. 
ZONDAG, BRAVO, 14:00

STEDELIJK MUSEUM KUNSTUITLEEN
Maak een keuze uit 250 meesterwerken en hang 
ze met behulp van de augmented reality-laag op 
je smartphone op waar je maar wilt!
DAGELIJKS, CAPE LOWLANDS

STEFAN POP
Vaste kracht in comedymekka Toomler zegt niet wat 
iedereen al bedacht heeft. De beste ideeën kunnen 
immers niet door iedereen worden bedacht! 
ZONDAG, MIKE, 21:30

STEFFI
Deze Nederlandse dj is een begrip bij de cliën-
tèle van de Berlijnse Panoramabar. Voor het eerst 
sinds 2000 terug op Lowlands, met haar kenmer-
kende warme, sensuele house.
VRIJDAG, X-RAY, 23:00

STICHTING POLLY – ‘DE FILMMACHINE’
Je dansje wordt gefilmd, 5 seconden lang. Daar-
van worden 40 plaatjes geprint. Je knipt ze uit, 
maakt ze met een elastiekje aan elkaar vast et 
voilà: een flipboekje!
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

SUBFOCUS & MC I.D.
Britse drum ’n’ bass-producer die eerder met Pen-
dulum op tournee was geeft z’n ratelende beats 
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iedereen al bedacht heeft. De beste ideeën kunnen 
immers niet door iedereen worden bedacht! 
ZONDAG, MIKE, 21:30

STEFFI
Deze Nederlandse dj is een begrip bij de cliën-
tèle van de Berlijnse Panoramabar. Voor het eerst 
sinds 2000 terug op Lowlands, met haar kenmer-
kende warme, sensuele house.
VRIJDAG, X-RAY, 23:00

STICHTING POLLY – ‘DE FILMMACHINE’
Je dansje wordt gefilmd, 5 seconden lang. Daar-
van worden 40 plaatjes geprint. Je knipt ze uit, 
maakt ze met een elastiekje aan elkaar vast et 
voilà: een flipboekje!
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

SUBFOCUS & MC I.D.
Britse drum ’n’ bass-producer die eerder met Pen-
dulum op tournee was geeft z’n ratelende beats 

spanwijdte met four-to-the-floor-technovarianten 
en überdiepe dubstepuitstapjes.
VRIJDAG, BRAVO, 02:30

‘SUCK’ - eenmalige vertoning
(Rob Stefaniuk, 2009) Psychedelische rockvampier-
comedy met een topsoundtrack en kleine rolletjes 
van o.a. Iggy Pop, Henry Rollins en Alice Cooper.
ZATERDAG, ECHO, 23:00

SURFER BLOOD
Vijf jonge twintigers uit Florida die níet surfen, 
maar wel bombastische indiepop maken vol 
catchy hooks in de trant van powerpopbands als 
Weezer. Meezingen maar! 
ZONDAG, CHARLIE, 14:00

SUPERHALLO – ‘EET-O-THEEK’
Een totaalervaring om je vingers bij af te likken. 
Schuif aan voor een absurdistisch staaltje eettheater 
waarbij je ogen, oren en smaakpapillen tekortkomt!
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

SVEN & TETTERO
Haarlemse housemeesters, maar allround if you want 
it. Zo schudt het dj-tweetal net zo makkelijk een tech-
houseset of een electrodiscofeest uit zijn Pioneers. 
VRIJDAG, BRAVO, 19:00 + 20:45

SYNDICAAT, HET – ‘BARRY’
Hoe lang leven we nog in een vrij land? Barry klimt 
op zijn zeepkist en pleit voor kunst, schoonheid 
en intellect. Zijn scherpe betoog wordt een groots 
spektakel.
ZATERDAG, JULIET, 16:00

SYNERGIE DJ-SET
Vaderlandse technobaas Darko Esser draait rug 
aan rug aan rug met de even legendarische 
Benny Rodrigues en Warren Fellow. Zes handen, 
één muzikale gedachte.
ZATERDAG, BRAVO, 00:00



T
T’AI CHI
Martial arts in slow motion, goed voor lichaam en 
geest. Dit jaar ook in de LLowzone! 
ZATERDAG + ZONDAG, LIMA, 10:30

TAME IMPALA
Dromerige, psychedelische grooverock uit de 
uitgestrekte outback van Australië. Prog-achtige 
dwaalkunst en Beatle-eske zang zijn opvallende 
pluspunten. Bezwerende band. 
VRIJDAG, CHARLIE, 21:15

THANX
Festivalmerchandiser die valt te herkennen aan 
de drommen mensen voor de schuine T-shirt-
wanden.
DAGELIJKS, PLANET PARADISE + CAPE LOWLANDS

‘THE WHITE STRIPES UNDER GREAT 
WHITE NORTHERN LIGHTS’ - eenmalige 
vertoning
(Emmett Malloy, 2009) Canadees tourverslag ter 
ere van het tienjarig jubileum van het rood-wit-
zwarte garagebluesduo, waarbij wordt opgetreden 
op de wonderlijkste locaties.
VRIJDAG, ECHO, 18:30

THEATERGROEP SIBERIA – ‘KRIJG NOU 
TITUS!’
Moderne variant van Shakespeares gewelddadig-
ste toneelstuk ‘Titus Andronicus’, waarin niemand 
wordt gespaard. Genomineerd voor Meest Indruk-
wekkende Productie.
ZATERDAG, JULIET, 11:30

THEATERGROEP WAK – ‘NIETS IS ECHT 
MOEILIJK’
Drie mannen met hun verstand op nul. Drie man-
nen, samen alleen. Drie mannen zonder drie vrou-

wen. Drie mannen zonder rechtmatige eigenaars. 
Wat is er, als er niets is?
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

THIRTY SECONDS TO MARS
Succesvol trio uit Los Angeles mixt rock, emo en 
postgrunge met gemak tot epische liedjes over 
geloof, vrijheid en wederopstanding, voor al hun 
Kings & Queens!
ZONDAG, ALPHA, 18:10

THOMAS GAST
Goed geschoolde Gast uit Gelderland is nog een roos 
in de knop. Ingelijfd bij Comedytrain, voorlopig nog 
achterin, maar de machinist mag wel uitkijken!
VRIJDAG, MIKE, 19:30 

THOMAS MARTOJO & CASPER TIELROOIJ
De grote bazen achter dj-collectief Dekman-
tel halen het muzikale goud bij voorkeur uit de 
house- en technomijnen van Chicago en Detroit, 
opgewreven met disco, electro en wave.
ZATERDAG, X-RAY, 23:00

TIM KNOL
Blozende twintiger uit Hoorn, geïnspireerd door 
oude singer/songwriterhelden, maakt snel naam 
met tijdloze, rauwgerande liedjes in zijn eigen ne-
dericanastijl.
ZATERDAG, INDIA, 11:45

TINIE TEMPAH
Grime leeft nog volop en dat komt mede door de 
jonge Tinie Tempah. Op handen gedragen door de 
hele Britse urbangemeenschap, dankzij een rits 
krakers van hits.
VRIJDAG, X-RAY, 20:40

TING TINGS, THE
Heerlijk Brits man/vrouw-duo dat twee jaar terug 
alle kauwgomballen uit de boom schudde met 
superaanstekelijke poptoppers als ‘Fruit Machine’ 

en ‘That’s Not My Name’. 
VRIJDAG, ALPHA, 18:30

TOM TRAGO
Tom Trago groeide op met een dieet van hiphop en 
jazz maar deelt in de X-Raypauzes net zo graag 
zijn liefde voor house en disco met je.
ZATERDAG, X-RAY, PAUZES

TORCH MICHAEL – ‘BAPO’
Eenmansorkest Bapo is kriskras behangen met 
liefst achttien verschillend gestemde klaxons, 
waaruit hij een rijk repertoire aan evergreens te-
voorschijn toetert. 
VRIJDAG + ZATERDAG, MOBIEL

TRIGGERFINGER
Zwaar groovend rockmonster uit Antwerpen zit 
niet alleen strak in ’t pak, maar vooral ook in de 
riffs – het trio baant zich daarmee al jaren een 
daverende weg door de rock & roll-jungle.
VRIJDAG, ALPHA, 13:30

TWO DOOR CINEMA CLUB
‘Something Good Can Work’, aldus dit trio. Klopt! 
Pop leunend op elektronica, electro, rock en afro-
beats door een band die rockt, swingt én stuitert. 
Do you want it all?
ZONDAG, INDIA, 20:20

TXT
Middelbare scholieren werden uitgedaagd verha-
len uit de bundel ‘TXT’ in tien tweets samen te 
vatten. De winnaar draagt ze voor, enkele auteurs 
doen hun eigen ding.
ZONDAG, LOWLANDS BOOKSTORE, OGONONOGO, 13:00

TYPHOON & NEW COOL COLLECTIVE
Woordkunstenaar extraordinaire Typhoon en jazz-
combo ultramoderne New Cool Collective geven 
een al bij voorbaat legendarisch feestoptreden.
ZATERDAG, ALPHA, 14:40
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‘UN PROPHÈTE’
(Jacques Audiard, 2009) A mafia star is born. 
Indringend gevangenisdrama over de jonge Ara-
bische crimineel Malik. Rauw en realistisch, de 
Franse evenknie van ‘The Godfather’.
ZONDAG, ECHO, 22:00

‘UNTIL THE LIGHT TAKES US’ - eenma-
lige vertoning
(Aaron Aites/Audrey Ewell, 2008) Corpsepaint op 
voor dit fascinerende portret van de gewelddadige 
Noorse blackmetalscene, eerder in opspraak door 
een reeks (zelf)moorden en kerkverbrandingen. 
ZONDAG, ECHO, 16:20

UPSESSIONS, THE
De Haarlemse Upsessions zijn een eredivisieband 
die met een mix van ska, rocksteady en vroege 
reggae absoluut kan wedijveren met hun legenda-
rische inspiratiebronnen.
VRIJDAG, LIMA, 16:45

v
VIEUX FARKA TOURÉ
Zo vader, zo zoon: Vieux speelt dezelfde hypnoti-
serende Maliblues als wijlen Ali. Hoezo, oud? Een 
jong, hypnotiserend talent en een groot muzikant. 
ZATERDAG, LIMA, 18:15

VILLAGERS
Het dorpshoofd van deze Ierse band is singer/
songwriter Conor J. O’Brien, zingend voor eenza-
men, outcasts en andere gelukszoekers. Nooit 
opdringerig, wel indrukwekkend.
ZATERDAG, CHARLIE, 19:10

U



VON ROSENTHAL DE LA VEGAZ
Deze dj is uniek: hij draait en mixt louter klassiek. 
Van Bach tot Mahler, van filmmuziek tot opera. En 
nog unieker: dat doet hij alleen in een popsetting. 
Wals je mee?
ZATERDAG, BRAVO, 18:45

VRIENDEN VAN …, DE
De Vrienden Van... zijn de vrienden van jullie. En 
van Kees van Hondt, die er hoogstpersoonlijk op 
toeziet dat De Vrienden louter Keeswaardige deu-
nen draaien. 
ZONDAG, INDIA, 23:15

W
WALLIS BIRD
Fladderige jongedame uit een Iers nest, die haar 
levenslust in dienst stelt van het singer/song-
writerschap, als een neohippie zonder biologi-
schespruitjeslucht.
ZONDAG, LIMA, 16:30 

WALLS
Nieuwste elektronische undergroundsensatie uit 
Londen scoort een prachtrapport met synthesi-
zers, slomo beats uit de technopan, een subbas 
hier en een glitchje daar.
ZATERDAG, X-RAY, 13:00

WANNA PLLAYGROUND
Kom je buiten spelen? Hier duurt het speelkwartier 
de hele dag. Tikken, overlopen en oldskool ravot-
ten. Maar ook touwtjespringen, Deathball en gym-
nastiek met Rick Hoogendoorn.
DAGELIJKS, PLANET PARADISE

‘WHEN YOU’RE STRANGE’
(Tom DiCillo, 2009) Een nieuwe blik op de revolu-
tionaire impact van de muziek van The Doors en 

al hun hoogte- en dieptepunten, aan de hand van 
historisch filmmateriaal.
ZONDAG, ECHO, 20:10

WORKSHOPS LLOWZONE
Een oase van rust en genot, waarin chimachines 
je ontspannen en Peter Van Kan en zijn team 
workshops geven als ‘Magie met Energie’, yoga, 
meditatie en t’ai chi. In tipi’s.
DAGELIJKS, LLOWZONE

WORKSHOP STAND-UP COMEDY
Wegens succes geprolongeerd! Twee toppers uit de 
Comedytrain, Howard Komproe en Nico van der Knaap, 
leren je om niet alleen thuis de leukste te zijn.
ZATERDAG + ZONDAG, MIKE, 14:00 + 15:45 

WORKSHOP STAND-UP COMEDY MAS-
TERCLASS
De beste deelnemers van de workshops stand-up co-
medy worden wederom door Howard Komproe en Nico 
van der Knaap klaargestoomd voor een echte show.
ZATERDAG + ZONDAG, MIKE, 17:30

WORKSHOP STAND-UP COMEDY SHOW
De beste deelnemers van de workshops stand-up 
comedy gaan nu voor het echie. Natuurlijk zijn 
ze zenuwachtig, dus laat je horen: lach gul en 
klap uitbundig!
ZATERDAG + ZONDAG, MIKE, 19:30

WURRE WURRE
Vlaamse medegrondleggers van het straattheater. 
Met een gloednieuwe animatieact en een parel 
uit de oude doos. Visuele humor van een hoge 
absurdistische graad.
ZATERDAG + ZONDAG, MOBIEL

x

XX, THE
Hippe Britse twintigers met melancholieke, mini-
malistische new wave die flink leent uit de catalo-
gus van o.a. de vroege Cure, met een onderschei-
dend laagje R&B.
ZONDAG, GROLSCH, 19:00

Y
YEASAYER
Verrassend New Yorkse indiekwartet, terug op 
Lowlands! Nog steeds met vervreemdende ritmiek 
maar nu een stuk futuristischer en spannender. 
Dansbaarder ook. Yea!
ZONDAG, GROLSCH, 15:30

YOU ME AT SIX
Een van de Engelse voorbeelden uit de nieuwe lichting 
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poppunkbands met potentie om een groot publiek 
aan te spreken, dankzij hun supercatchy sound. 
ZATERDAG, CHARLIE, 17:20

z
ZER00’S HEROES
Met ingang van dit jaar niet langer 90’s Now, maar 
Zer00’s Heroes! Terug naar de jaren nul met de 
hits van toen voor de dansbenen van nu! Verzoek-
jes? Sms 06-21626255
VRIJDAG, GROLSCH, 22:45

ZOOLANDS
Kunstmagazine Mister Motley en stripcollectief 
Lamelos werken samen aan een bizarre dieren-
tuin. Kom, kijk en klei mee.
DAGELIJKS, LIMAGEBIED

- advertentie -
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15 JAAR

ZAAL OPEN: 19:00 UUR, ENTREE: �€ 15 (EX. LIDMAATSCHAP), 
TICKETS NU VERKRIJGBAAR VIA TICKET SERVICE NEDERLAND, DE MELKWEG EN BEKENDE VOORVERKOOPPUNTEN      

MEER INFORMATIE: WWW.LIVEXS.NL / WWW.KINKFM.COM / WWW.MELKWEG.NL

  GO BACK TO THE ZOO    STICKS & A.R.T.
        TIM KNOL + ANNE SOLDAAT  
THE BLACK BOX REVELATION    LOLA KITE     
   KERN KOPPEN   THE VAN JETS   
THE PHOENIX EXPLOSION   KILL ALL HIPSTERS

De eerste 50 bezoekers met Converse aan 

ontvangen een Converse Goodiebag.



Ben jij een antiheld, 
actieheld of 
superrrheld?
Oxfam Novib is op zoek naar jou 
tijdens Lowlands! 
Meer weten? www.oxfamnovib.nl/festivals
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