Logboek VOC

5e Cannabis
Bevrijdingsdag:
beter, groter en mét
de Highlife Cup
Met zo'n 6000 bezoekers was Cannabis Bevrijdingsdag vorig
jaar al het grootste cannabis cultuur festival van Nederland.
Voor de vijfde editie, op 16 juni, verwachten we nog meer liefhebbers van cannabis en vrijheid in het Amsterdamse Westerpark. Het programma is sterker en gevarieerder dan ooit.

Zadenbank Dutch Passion uit Amsterdam
is de hoofdsponsor van de vijfde editie van
Cannabis Bevrijdingsdag. Het VOC is trots
op deze samenwerking met één van de
internationale pioniers op het gebied van
cannabiszaden. Dutch Passion werd
in 1987 opge-

richt door Henk van Dalen en is uitgegroeid
tot een zadenbank met een wereldwijde
reputatie en allure. Van Dalen kweekt al
sinds de vroege jaren zeventig en ontdekte
‘de heilige graal’; als eerste zadenbank ter
wereld introduceerde Dutch Passion in
1997 gefeminiseerde
gefeminiseerd (”vrouwelijke”) cannabiszaden.
Het VOC is ook verheugd over de samenwerking met uitg
geverij Discover: dit
jaar
ja
wordt de Highlife
Ca
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hoo
van Cannab
nabis
Bevrijdingsdag.
Opn
Opnieuw is er een grote
henn
hennepmarkt,
het Cannabis Filmfestival in de
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De artiesten,
sprekers en
Dj's dit jaar:

Artiesten
Art
Dreadless
Dreadles
Deze tien man sterke Dordrechtse reggaeformatie bestaat sinds 2001 en begeleidde
een groot aantal buitenlandse
artiesten op Europese
reggae art
Vorig jaar is Dreadless
tournees. Vo
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Agenda
7 mei
Uitzending documentaire
'The House I Live in' over de
War on Drugs bij VPRO Import.
16 juni
Vijfde editie CANNABIS BEVRIJDINGSDAG, Westerpark, Amsterdam. Organisatie: VOC.
21-23 juni
Algemene ledenvergadering ENCOD,
Bermeo, Spanje

versterkt met een zanger, twee zangeressen, een percussionist en een trompettist. In deze nieuwe bezetting is het album
‘The Next Lion’ opgenomen. De bandleden
staan voor 100% achter de doelstellingen van het VOC en zullen Cannabis Bevrijdingsdag openen met positieve, soepel
geserveerde roots reggae.
Dirty Soul Rockers
De Dirty Soul Rockers komen uit Londen
en stoppen de soul terug in de rock ’n roll.
Het geluid van de grote stad: smerig, stevig en soulful. Leadzanger Dr. Thompson
bezoekt al jaren de Amsterdamse coffeeshops en is boos en bezorgd over de repressieve plannen van de regering.
The Cosmic Carnival
De Rotterdamse groep The Cosmic Carnival speelt rock-'n-roll met echo’s van de jaren zestig en uitstapjes naar wereldmuziek

en folk. Meerstemmige zang, symfonische
melodielijnen, orgel en gitaarsolos’s vor-

ste wietkweker. Cannabis
nnabis is al
veertig jaar Doede's
's lust en

men de basis van een aantrekkelijke muzikale mix. In 2009 won de band de jury- en

leven. Met het VOC strijdt hij
voor bevrijding van de plant.

publieksprijs van de Grote prijs van Nederland in de categorie Rock/Alternative.

Henk van Dalen

Vorig jaar verscheen het ijzersterke album
‘Change the world or go home’, een motto
dat het VOC van harte onderschrijft.

aar van
Oprichter en eigenaar
zadenbank Dutch Passion
ote pien een van de grote
oderne
oniers van de moderne

Mozes and the Firstborn
De geweldige single 'I got skills' luidde de

cannabiscultuur.

doorbraak van dit Eindhovense viertal in.
Bejubeld door De Wereld Draait Door

Chris Garrit
ester
De nachtburgemeester
van Groningen is zeer

huisdichter Nico Dijkshoorn als “winnaars
van de Popprijs 2013” spelen ze dit jaar
door heel Europa op grote festivals. Mozes and the Firstborn móet je dit jaar gezien hebben. De VPRO over hun debuutalbum: “Meer dan energieke garagerock
met psychedelische uitspattingen... plaats
voor reflectie, veelal met een onderkoelde
ondertoon... groots in songwriting.”
Lucky Fonz III
Het eerste lustrum van Cannabis Bevrijdingsdag wordt afgesloten door één van
de meest getalenteerde en authentieke
popmuzikanten van Nederland. Lucky Fonz,
echte naam Otto Wichers, groeide op in
Nijmegen, studeerde Engels aan de UvA en
woont sindsdien in de hoofdstad. In 2005
verscheen zijn eerste album; een jaar later

actief, ook op het gebied van cannabis. Zo
ijn
maakt hij zich bij zijn
scollega, burgemeesd
ter Rehwinkel, hard
voor een experimentt
e
met gereguleerde
cannabisteelt.
Craig Reinarman
(VS)
Amerikaanse pron rechten aan de
fessor sociologie en
ornië, die al veertig jaar
universiteit van Californië,
b l id doet.
d t ReinarR i
onderzoek naar drugsbeleid
man publiceerde talloze studies, waaronder
vergelijkend onderzoek naar cannabisbeleid
in San Francisco, Amsterdam en Bremen.

P
Presentatie
t ti & Dj'
Dj's
De enige echte DC Lama presenteert, de
DJ's van Back-a-Wall sound system en DJ
Skunkstar uit Oostenrijk zorgen voor de
juiste vibes en beats vanaf de DJ-stage
naast het hoofdpodium.

Wat is het VOC?

Lucky Fonz III

won hij de Grote Prijs van Nederland in de
categorie singer-songwriter. Dit voorjaar
kwam 'All of Amsterdam' uit, zijn wonderschone vijfde album. In 2011 en 2012
bezocht Lucky Fonz III Cannabis Bevrijdingsdag, nu staat hij eindelijk op het podium.

In 1999 ontving hij de prestigieuze Lindesmith Award van de Amerikaanse Drug Policy
Foundation.
Ben Dronkers
Als hij in Nederland is op 16 juni, zal de
oprichter van het Hash, Marijuana &

Doede de Jong
Sinds de documentaire Nederwiet (2011)

Hemp Museum, Sensi Seeds en Hempflax
het Westerpark toespreken. Weinig mensen hebben zo'n grote invloed gehad op de
ontwikkeling van de cannabiscultuur sinds

is deze sympathieke Fries 's lands bekend-

de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Sprekers

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, opgericht na het
eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag,
december 2008. Het VOC strijdt voor
rechtvaarig en rationeeel cannabisbeleid
en tegen betutteling en repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/vocnederland.org

Steun de strijd voor beter beleid
Op de VOC-website kun je met een paar
muisklikken of met je smartphone digitaal
doneren. Dat kan al vanaf vijf euro, desgewenst anoniem en met negen verschillende betaalmethoden waaronder iDeal. Met
je donatie draag je bij aan het behoud van
onze cannabiscultuur, een sterke stem in
Den Haag en het gratis blijven van Cannabis Bevrijdingsdag. Alvast bedankt!
www.voc-nederland.org/doneren
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