
D A N Z I G E R B O C H T  2 1  
1 0 1 3 A M  A M S T E R D A M  

     T H E  N E T H E R L A N D S  

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA VISIE 1 

Programma visie Lago Lago 
 
De belangrijkste gedachte achter de muzikale visie van het Lago Lago project, is gebaseerd op 
de sound van komm schon Alter, het boutique festival wat jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. 
Deze staat in het kader van melodieuze elektronische muziek. House en techno met ziel, warmte 
en veel melodie voor een wat oudere, ervaren en vriendelijke festivalbezoeker. Zo vindt men in 
de Achterhoek een prachtig alternatief voor bijvoorbeeld Ibiza als muzikaal hedonistisch 
speelparadijs. 
 
In specifiek zal het muzikale spectrum door het festival verdeeld worden over 4 podia gedurende 
3 dagen, met de volgende muziekgenres als invulling: 
 

• Melodieuze House	
• Melodieuze Techno	
• Deephouse	
• Techhouse	
• Progressive	
• Pop 
• Techno 
• Disco 
• Ethno House	
• 80s/90s	
• Live / singer songwriters	

 
De muziek verdeling per area zal er als volgt uit komen te zien: 
 
●  Area A groot (Melodieuze Techno / Progressive) 

Moodboard artiesten: Hernan Cattaneo, Ame, Worakls, Olivier Weiter, Miss Melera, N’to, Joris 
Voorn, Kölsch, Gui Boratto, Guy J, Patrice Baumel o.a 

 
●  Area B groot (Deephouse / Tech-house / Ethno house) 

Moodboard artiesten: Satori, Rampue, Acid Pauli, Mira & Chris Schwarzwalder, Einmusik, 
Madmotormiquel, Dirty Doering, &ME,  o.a. 

 
●  Area C medium (House / Disco) 

Moodboard artiesten: David Vunk, Tom Trago, Kleo, Sandrien, Lövestad, Coloray, Nuno Dos 
Santos, Tsepo, Some Chemistry  o.a. 

 
●  Area E klein (Live / Pop / Kleinkunst) 

Moodboard artiesten: Live, singer-songwriters, cabaret, kleinkunst  
 
Wij achten deze muziekstijlen als belangrijke strategische keuze om een meerdaags programma 
te kunnen bieden gedurende 3 dagen verdeeld over vier stages. Hierbij geldt een goed 
doordachte en geduldige muzikale opbouw vanaf einde ochtend tot in de nacht, om het 
avontuurlijke en speelse karakter van het festival goed te waarborgen en niet voorspelbaar of 
repetitief te worden. 
 
Het programma zal in eerste instantie leunen op een aantal headliners binnen de genres die het 
festival vertegenwoordigen, zoals: Gui Boratto, Joris Voorn, Ame, Hernan Cattaneo, Extrawelt, 
Satori, Miss Melera en Einmusik o.a., aangevuld met veel lokaal talent en stage hosts uit de 
omgeving Nijmegen, Arnhem en Amsterdam onder andere, om de omgeving ook voldoende 
gehoor te geven met betrekking tot kunst en cultuur uit de regio.  


