
Wat op 9 mei 2009 op het Amsterdamse 

Museumplein begon met een kleine 400 

bezoekers en Joost ‘Nederwiet’ Belinfante 

en Boris van der Ham als topattracties, 

is uitgegroeid tot een totaalfestival rond 

cannabis met duizenden 

bezoekers uit het hele land en zelfs daar-

buiten. Elders in deze Highlife vind je het 

volledige programma van het Cannabis 

Filmfestival, in dit Logboek aandacht voor 

de sprekers, artiesten en de hennepmarkt 

van deze vijfde editie. Minstens twaalf re-

denen waarom je Cannabis Bevrijdingsdag 

2013 niet mag missen…

PRESENTATIE

Voor de vijfde 

keer presenteert 

schrijver, cartoo-

nist, vader en on-

vermoeibaar strij-

der tegen de War 

on Drugs DC Lama 

(Dennis Lahey) Can-

nabis Bevrijdingsdag. 

UITREIKING 

HIGHLIFE 

CANNABIS CUPS

Voor het eerst reiken 

we de Highlife Cannabis 

Cups op ons hoofdpo-

dium uit, de climax van 

de langstlopende compe-

titie voor de beste wiet en 

hasj van Nederland, sinds 

1991. Radio-Dj Cobus Bos-

scha reikt de prijzen uit in 

twee blokken, voor en na 

het optreden van rocksensa-

tie Mozes and the Firstborn.

Sprekers
HENK VAN DALEN

Oprichter en eigenaar van zadenbank Dut-

ch Passion, hoofdsponsor van deze editie 

van Cannabis Bevrijdingsdag en een van de 

grote pioniers van de moderne cannabis-

cultuur. 

DOEDE DE JONG

Sinds de documentaire Nederwiet (2011) 

is deze sympathieke Fries de bekendste 

wietkweker van Nederland. Cannabis is al 

veertig jaar Doede's lust en leven. Met het 

VOC strijdt hij voor bevrijding en eerherstel 

van de plant.

BEN DRONKERS

Als hij in het land is, zal de oprichter van 

het Hash, Marijuana & Hemp Museum, 

Sensi Seeds, Hempflax en de Cannabis 

Culture Awards spreken. Weinig mensen 

hebben zo'n grote invloed gehad op de ont-

wikkeling van de cannabiscultuur sinds de 

jaren ‘70 van de vorige eeuw.

CRAIG REINARMAN (VS)

Professor sociologie en rechten aan de 

universiteit van Californië, die al veertig 

jaar onderzoek naar drugsbeleid doet. 

Reinarman publiceerde talloze studies, 

o.a. vergelijkend onderzoek naar cannabis-

beleid in San Francisco, Bremen en  Am-

sterdam. In 1999 ontving hij de prestigieu-

ze Lindesmith Award van de Amerikaanse 

Drug Policy Foundation.

Neem je vader 

mee naar Cannabis 

Bevrijdingsdag! 

Het jaarlijkse hoogtepunt in de VOC kalender komt er weer 

aan: Cannabis Bevrijdingsdag! Zorg dat je erbij bent op 16 

juni, want er is meer dan ooit te beleven, bekijken, beluiste-

ren en te proeven. Neem gerust je vader -of je kids- mee naar 

het Westerpark, het is tenslotte Vaderdag…
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CHRIS GARRIT

De N8burgemeester van Groningen is 

zeer actief, ook op het gebied van canna-

bis. Zo maakt hij zich bij zijn collega, bur-

gemeester Rehwinkel, hard voor geregu-

leerde cannabisteelt. 

PRESENTATIE DRUGS IN DEBAT 

Korte presentatie van 'Drugs in Debat', een 

jonge organisatie die een maatschappelijke 

discussie over de legalisering van drugs op 

gang wil brengen. Meer informatie vind je 

bij hun kraam op de hennepmarkt.

Artiesten
LUCKY FONZ III

De headliner van het eerste lustrum is één 

van de meest authentieke en talentvolle 

muzikanten van ons land. Geboren in Nij-

megen als Otto Wichers, verkaste Lucky 

naar Amsterdam om Engels te studeren. 

Via De Wereld Draait Door brak hij door 

als singer-songwriter. In maart verscheen 

All of Amsterdam, zijn wonderschone, 

vijfde album. Lucky bezocht Cannabis Be-

vrijdingsdag in 2011 en 2012, nu staat hij 

eindelijk op het podium.

MOZES AND THE FIRSTBORN

De geweldige single I got skills luidde de 

doorbraak van dit Eindhovense viertal in. 

Bejubeld door De Wereld Draait Door 

huisdichter Nico Dijkshoorn als “winnaars 

van de Popprijs 2013” spelen ze dit jaar in 

heel Europa op grote festivals. In concert-

recensies is de naam Nirvana al gevallen. 

En niet geheel ten onrechte...

THE COSMIC CARNIVAL 

Rotterdamse rock met echo’s van de jaren 

zestig en uitstapjes naar wereldmuziek en 

folk. Vorig jaar verscheen het sterke album 

Change the world or go home, een motto 

dat het VOC van harte onderschrijft.

DIRTY SOUL ROCKERS (UK) 

De Dirty Soul Rockers komen speciaal voor 

Cannabis Bevrijdingsdag over uit Londen. 

Rock en soul, het geluid van de grote stad: 

smerig, stevig en soulful. Voorman Dr. 

Thompson bezoekt al jaren onze 

coffeeshops en is boos en be-

zorgd over de repressieve koers 

van onze regering.

DREADLESS

Tien man sterke reggaeforma-

tie uit Dordrecht, die sinds 

2001 buitenlandse reggae ar-

tiesten begeleidt op Europese 

tournees. De band staat voor 

100% achter de doelstellin-

gen van het VOC en zal Can-

nabis Bevrijdingsdag ope-

nen met positieve, soepel 

geserveerde roots reggae.

DJ STAGE

Back-a-Wall Sound-

system: Irie Jamaican  

vibes uit Medemblik.

Dj Skunkstar: Back by 

dope demand: drum & 

bass, jungle en dub uit 

Oostenrijk.

HENNEPMARKT 

EN VREETKICKS

Hennepkleding, can-

nabiszaden, medicinale wietolie en 

verdampers, maar ook zelfverwarmende 

chocomel en energy drinks op basis van de 

plant, rokersbenodigdheden en een groot 

aantal organisaties op het gebied van can-

nabis en hennep: de markt is dit jaar groter 

en gevarieerder dan ooit. Datzelfde geldt 

voor het catering aanbod: je kunt je vreet-

kick dit jaar op tientallen manieren te lijf. 

Alcohol wordt niet verkocht op Cannabis 

Bevrijdingsdag, maar kleine hoeveelheden 

voor persoonlijk gebruik zijn toegestaan.

SCHEDULE CANNABIS 

BEVRIJDINGSDAG 2013

14.00-14.05:  Opening: DC Lama & 

 Derrick Bergman

14.05-14.50:  Dreadless 

14.50-14.55:  Spreker: Chris Garrit 

14.55-15.30:  Back-a-Wall Dj's 

15.30-16.15:  Dirty Soul Rockers (UK) 

16.15-16.20:  Spreker: Craig Reinarman 

(VS) 

16.20-16.55:  Dj Skunkstar (AU)

16.55-17.00:  Presentatie Uit Je Bol

17.00-17.45:  The Cosmic Carnival

17.45-18.00:  Uitreiking Highlife Cups 1

18.00-18.05:  Presentatie Drugs in Debat 

18.05-18.35:  Back-a-Wall Dj's

18.35-18.40:  Spreker: Ben Dronkers

18.40-19.40:  Mozes & The Firstborn 

19.40-19.55:  Uitreiking Highlife Cups 2

19.55-20.00:  Spreker: Doede de Jong 

20.00-20.40:  Dj Skunkstar (AU) 

20.40-20.45:  Spreker: Henk van Dalen

20.45-22.00:  Lucky Fonz III + 

 special guest

AFTERPARTY IN PACIFIC PARC

Nog een primeur: vanaf 22.00 uur orga-

niseert Pacific Parc, gelegen aan het festi-

valterrein, een afterparty. Muziek van Du-

bious Brothers en OneWorldband met Big 

Lado & MC Lama, beelden van Vj Tv-Boy. 

GRATIS PROGRAMMABOEKJE

Vergeet niet een gratis programmaboekje 

op te halen bij de VOC tent, links van het 

podium. Bij de eerste 1000 exemplaren 

zit een kleine verrassing van hoofdsponsor 

Dutch Passion Seeds… In de VOC-tent kun 

je ook terecht met vragen, voor de EHBO 

en om iets in de pot doen ter ondersteu-

ning van onze strijd voor beter cannabisbe-

leid. Tot 16 juni in het Westerpark!
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CANNABIS BEVRIJDINGSDAG

Zondag 16 juni, 14-22 uur

Westerpark, Amsterdam

Gratis toegang

www.cannabisbevrijdingsdag.nl
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