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0p avontuur in de stad
IËN t'{AAË * Het festival-
ieizoen kan beginnen!
Ulet de derde editie van
.ife I Live begint Den
{aag aan zijn nieuwe
eeks voorjaarsevene-
nenten. Het muziekspek-
rakel op de vooravond
ran Koninginnedag is de
lpvolger van de'Nach'.

TAT*YA IdAFI ffi§H §PffiK

Een luilekkerland voor cultuurbe-
i;uste muziekliefhebbers," noemt
,rganisatiebureau Prooost de derde
ditie van het gratis festival Life I
ive, tevens het startschotvan The
lague Festivals 2013. Bij zeven
,odi4verspreid over de binnenstad,
unnen bezoekers terecht voor hun
rvoriete genre. Pop op de Grote
darkt, Indie op het Kerkplein en
lues op de Plaats. Vanafhet Noorè
inde zendt Radio 6 onder presen-
atie van Sylvana Simons de hele
vond alle soul- enjazzoptredens uit
n op de Wijnhaven staan dj's. Be-
endere bands als Claw Boys Claw
n Kensington spelen op het Spui-
lein. Schoolbandjes krijgen een
ans op het Buitenhof en in de in-
ieme sfeer van Theater aan het
pui ontstaat er live nieuwe muziek
r Jam de la Crème.

iFEER
rthur Pronk van Prooost: ,,Het is
en eigenzinnig programma, een
errassend en muzikaal avontuur."
brwacht dus geen kaskrakers. ,,Zo-
eel goede bandjes worden niet di-
ect opgepikt door de grote radio-
tations. Wij willen bezoekers die
erder luisteren dan hun oren diep
ijn. Muziekliefhebbers. Dat heeft
en positieve uitwerking op de
[eer."

De sfeer vormde een belangrijke
:den waarom burgemeester en
rethouders in 2011 besloten te stop-
en met de KoninginneNach, die
Lnds 1989 bestond. Te veel proble-
ren met de veiligheid, flnanciën en
penbare orde. Life I Live zet een
ndere toon. Zelfs op de festivalflyer

staat: 'Houd elkaar een beetje in de
gaten en maak het vooral gewoon
gezellig.'De Haagse rappers van De
Kraaien (ook wel de 'hooligans van
de hiphop'genoemd) staan bekend
om wilde optredens, maar spelen
deze keer nog bij daglicht om 19.30
uur, wanneer het publiek pas haar
eerste biertje wegklokt.

DAMES
Pronk herinnert zich de verbroede-
ring van vorig jaar. ,,Het eindigde
met een collectieve glimlach. Het
publiek zong tijdens de slotact op
het Spuiplein mee met het Beatles-
nummer Heg Jude. Dan zie je hoe
muziek kan verbinden." Nu ver-
heugt Pronk zich op het Zwitsers-
Duitse duo Boy. ,,Ontwapenend.
Mooie liedjes, mooie dames, je
wordt er blij van." Een minderheid
van de bands komt uit het buiten-

Zangeres Cata Pirata van het kwintet Live&Die is te zien op de Grote Markt. F0r0 ALEXANDEF DAHrvs

THe Hàgue'Festivals
; Het, tis pulliekseÍenement, '

Life I I.ive, vernoemd naar een
. hí't van de Ha4,g;se:band Q65, : ' : '

, 
I geldtais startvan fAe Hague'''
Festivals. Onder deze noemer is
er de komende twee maanden
weer een reeks festivals en cul-
turele evenementen in Den
Haag, goed voor een geschat be-

r, zo.ekesa&ntal-van, een miljogn.
Grootste publiekstrekkers zijn

land, waaronder The Good The Bad
uit Denemarken, We Have Band ui!
Engeland en Reverend Pe1'ton's Big
Damn Band uitAmerika. Een thuis-
\ /edstrijd spelen naast De Kraaien
ook Hallo Venray, Pifiata, Soul Sister

Maggefi esdag in Scheveningen
op 8 juni en het afsluitende

,Par.kpop, o$'zonda§ ö0 j:uni. Ook '

de Ib*gT+ng.Fair San 2? rnei. '

Classique (14, t/m 23 juni), de
Nederlandse Yetef anendag (ra-
terdag 29 juni) en de beelden-
ten-to])n§telling Derr Haag Seulp
tuur (vanaÍ eind mei) hoÈn iot
de reeks-

Dance Revolution en singer-song.
writer Ed Struijlaart.

Ma 29 april, vanaf 19.00 uur,
binnenstad, Den Haag.
www.liÍeitive.nl
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