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De tijd van modderige trapveldjes is voorbij: inmiddels is een festival een catwalk 
voor mooi geklede fashionista’s. Deze BN’ers slaan haast geen ‘buitenfeestje’ over. 
Maar zonder indianentooi alsjeblieft. “Die draagt iedereen al.”

“Een echt festivalmeisje,” zo noemt actrice Eva 
van de Wijdeven (31) zichzelf. Vorig jaar maakte 
ze haar droom waar: ze ging met haar jongere 
broertjes naar een festival. 

Fijne festivals “Ik ben een festivalmeisje. Ik denk 
dat ik er vorig jaar negen heb bezocht. Open Air, 
PITCH, Strafwerk, Lovelands en nog een paar.  
Ook op Lowlands, Oerol en Solar ben ik weleens 
geweest. Maar dat kamperen zie ik niet meer zitten, 
ik slaap liever gewoon lekker in mijn eigen bed.”
Op de agenda “Er komt vast wel wat voorbij. Dat 
festivalgevoel, van de hele dag buiten, iedereen in 
een goede bui, dat is zo’n speciaal gevoel van vrij-
heid dat iedereen op zo’n dag deelt. Geen alledaagse 
beslommeringen, alles loslaten. Heerlijk!”
Goed gezelschap “Een groep vrienden. En met mijn 
jongere broertjes van 20 en 23 jaar ben ik vorig jaar 
ook naar een festival geweest, naar Buiten Westen. 
Ik vond dat heel leuk, het was een droom van me 
dat ik dat ooit zou meemaken. Dat ze met mij - 

hun grote zus -  mee op stap zouden willen.”
Best memory “Op festival PITCH komen altijd 
veel bekenden. Vorig jaar hobbelde ik van de ene 
vriendengroep naar de andere. Toen appten ze: 
‘We missen je!’ Ik voelde me zo gewaardeerd. 
Festilook “Mijn doorzichtige heuptasje van American 
Apparel ontbreekt nooit. Bij festivals pak ik meer 
uit dan in het dagelijks leven. Body’s met een lage 
rug of zo, of een fijne legging. Kort geleden gaf een 
vriendin me een legging waarvan ze dacht dat ik 
die leuk zou vinden. Ze had gelijk, ik woon erin. 
Mijn stijl is een beetje rock-’n-roll, stoer, veel  
zilveren sieraden, kettingen, ringen. Ik hou ook 
van gekke pakjes. Ooit droeg ik een lichtblauw 
‘Tina Turner-jurkje’ met franjes. Mijn vrienden 
dachten echt: heb je haar weer! Om te dansen 
draag ik het liefst mijn Nike Air Max sneakers. 
Soms gaat er een haarbandje in mijn haar, met  
tijgerprint. Ik hou ervan op het randje van ordinair 
te balanceren. Ik heb ook vaak mijn haar in een 
knot. Fijn als het warm is.”

‘Ik balanceer graag op het 
randje van ordinair’ 
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‘Shownieuws’-presentatrice Airen Mylene (30) 
gaat dit jaar voor het eerst met haar vriend naar 
een festival. Haar motto: het geeft niks als je in 
de modder valt.

Fijne festivals “Vroeger ging ik graag naar dance-
festivals, maar ik hou nu van rustigere varianten, 
zoals Oerol en surffestival Surfana. Het zal wel met 
de leeftijd te maken hebben.” 
Op de agenda “Lowlands. Ik ga voor de eerste 
keer, op mijn dertigste. Ik heb de line-up nog niet 
bekeken, maar ik ga wel een lijstje maken van wie 
ik wil zien.” 
Goed gezelschap “Mijn vrienden. Soms gaan we 
met een groep van vijftien man. En met mijn 
vriend Taeke, die ik leerde kennen bij de opnames 
van ‘Wie is de mol’. Dit wordt ons eerste festival 
samen. Het lijkt mij wel romantisch om samen in 
een tentje te slapen, maar of Taeke er ook zo over 
denkt, durf ik niet te zeggen. Misschien wordt het 
een luxere bungalow. Maar mijn motto is: het 
maakt mij niet uit als ik op een festival smerig 
word door de modder.”

Best memory “Twee jaar geleden was ik op het 
Vlielandse festival Into the Great Wide Open. 
De sfeer is er zo ontspannen. Veel verschillende 
muziekstijlen, er komen allerlei soorten mensen 
en er is heerlijk fingerfood, zoals garnalen en saté. 
Ik herinner me goed het moment dat ik naar de 
wc was geweest en in mijn eentje over het terrein 
terugliep. Op het podium stond een gitaarband 
heerlijk te spelen, ik voelde de zon op mijn hoofd 
en om me heen zag ik zoveel verschillende soorten 
mensen. Een geluksmomentje.” 
Festilook “Veel luchtige blouses, korte broekjes, 
vestjes en meestal gympen of slippers. Maar voor de 
zekerheid heb ik ook laarzen en een poncho bij me. 
De kleding op deze foto vind ik geweldig. Een kanten 
naveltop van Zara, lang luchtig vest van een soort 
gordijnstof, spijkerbroekshortje: precies zoals ik 
het zou uitkiezen voor een festival. Mijn haar doe 
ik vaak in een half staartje, de bovenste plukken 
steek ik op, zodat het niet in mijn gezicht hangt 
bij het dansen. In mijn tasje zit altijd een heerlijke 
haarspray, Easy Rider van Kevin Murphy. Daarvan 
krijg ik lekker nonchalant haar en het ruikt ook 
fantastisch. Haarbandjes en kettingen zijn leuk om 
te dragen, maar alleen als ze niet te snel af gaan.”

‘In een tentje met mijn 
vriend is romantisch, 

maar of hij dat ook wil....?’

Zangeres Maan (19, brengt binnenkort een  
nieuwe single uit) gaat het liefst met haar  
vriendinnen naar festivals. “Ze zijn altijd bij 
me. Ook als ik voor mijn werk op pad ben.”  

Fijne festivals “DIYnamic vond ik te gek. Lekkere 
dansmuziek. Ik heb zoveel gekletst met bekenden, 
dat ik het de volgende dag merkte aan mijn stem. 
Je maakt op festivals snel vrienden, iedereen praat 
met elkaar. Er komen zoveel verschillende mensen, 
soms ook ouderen die helemaal uit hun dak gaan. 
Dat niemand gek opkijkt, maakt festivals bijzonder. 
Laatst trad ik op bij Woodlands, een klein festival 
in mijn geboortedorp Bergen. Mooi hoe die mensen 
die mij al jaren steunen nu in het publiek stonden. 
En dat ik daar live kon laten zien waar ik nu mee 
bezig ben.”  
Op de agenda “Ik ben altijd te laat met kaartjes 
kopen, maar Lowlands staat op mijn wishlist. En ook 
Sziget, een festival van een week, in Boedapest, met 
artiesten als David Guetta en Rihanna. Slapen in 
een tent, feesten, weer slapen in een tentje en door. 
Lijkt me geweldig.”
Goed gezelschap “Mijn vriendinnen. Ze zijn altijd 
bij me, ook als ik voor werk op pad moet.”
Best memory “Met mijn vriendinnen dansen en lol 
maken, is altijd fijn. Maar een echt moment: twee 
jaar geleden ging ik naar Groen als Gras. Een leuke 
jongen ging op zijn knieën en riep: ‘Ik wil met je 
trouwen!’ Ik moest er enorm om lachen.” 
Festilook “Iets waar ik blij mee ben, dan voel 
ik me zeker. Op mijn laatste festival droeg ik een 
hoge spijkerbroek, streepjes-shirtje en sneakers. 
Stoer maar sexy vind ik leuk. Ik shop graag bij 
Zara, maar ook bij tweedehandswinkels als Episode, 
waar ik laatst een groene bomber kocht. Ik hou van 
het retro-stijltje. Mijn make-up houd ik neutraal. 
Een foundation, soms een nepwimpertje. Maar het 
kettinkje met een maan en mijn armbandje draag 
ik altijd. Wat me inspireert? De Instagram van 
zangeres Dua Lipa. Ze lijkt een beetje op me en ze 
denkt out of the box.” 

‘Die jongen ging op zijn 
knieën en riep: ‘Ik wil met 

je trouwen!’’
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Actrice/regisseur Sanne Vogel (32) is dol op 
festivals. Ze ontmoette er haar vriend en pakt er 
graag uit met haar outfits. “Maar geen indianen-
tooien. Daar loopt iedereen al mee rond.”

Fijne festivals “Vroeger bezocht ik veel theater- 
en kunstfestivals. Maar nu ga ik graag naar Gay 
Pride, Oerol en Lions in Cannes, een festival voor 
de reclamewereld, want ik regisseer regelmatig 
commercials. We gaan van zakenlunch naar pool-
party naar strandfeest. Allemaal onder het motto 
‘netwerken’, maar het is gewoon heel gezellig.”
Op de agenda “We gaan naar de Spaanse versie 
van het Nederlandse technofestival DGTL. 
Ik verheug me erop, maar vooral op een leuk 
tripje naar Spanje. Helaas heb ik dit jaar het 
Bacchus wijnfestival gemist. Daar ga ik altijd 
graag heen. Heerlijke wijnen, lekkere kazen.” 
Goed gezelschap “Een groep vrienden,  
onder wie mijn goede vriendin Samira, die bij 
mijn agentschap werkt. Dit jaar gaat voor het 
eerst ook mijn vriend mee.” 
Best memory “Ik heb mijn vriend Melchior vo-
rig jaar ontmoet op het festival Buiten Westen. 
Ik wilde zijn beste vriend koppelen aan mijn 
vriendin. Maar uiteindelijk eindigde ik op de 

bank van mijn vriendin met Melchior; we hadden 
een heel leuk gesprek over muziek en film. Het is 
nu bijna een jaar geleden en we zijn onafscheidelijk. 
Hij doet zich niet anders voor dan hij is en dat vind 
ik verfrissend ten opzichte van andere mannen.”  
Festilook “Ik vind het belangrijk dat mijn kleding 
verantwoord is geproduceerd, daar let ik op. Naar 
Cannes draag ik een mooi jurkje met hakken en 
daaronder een bikini. ’s Avonds verruil ik de hak-
ken voor slippers, die ik ieder jaar weer ergens 
kwijtraak. Op andere festivals draag ik vaak een 
hoge, wijde broek met een croptop. Die broek heeft 
een leuke print en zit zo lekker als een pyjama. 
Ik kan er de hele dag in dansen. Al moet ik wel 
eerst een wijntje drinken, want ik heb zo’n slecht 
ritmegevoel dat ik niet meteen in actie durf te 
komen. Bij festival Valtifest van Joost van Bellen 
moet je verkleed komen. Vorig jaar heb ik uitgepakt 
met een mooie kimono, met een grote ketting om. 
Maar op andere festivals doe ik dat niet. Sommige 
vrouwen lopen daar met indianentooien en bloemen 
in hun haar. Ik vind het wel leuk, maar als iedereen 
het doet, vind ik het maar weinig origineel. Dus dan 
laat ik het liever.”

‘We gaan van zakenlunch naar 
poolparty naar strandfeest, onder 

het motto: netwerken’ 
‘De levenslust spat er 

vanaf. Je bent alleen maar 
daar, met de mensen van 

wie je houdt’ 

Actrice Eva Laurenssen (26) - speelde in ‘Penosa’ 
en ‘Soof’ en is vanaf september te zien in de 
NPO1-serie ‘La famiglia’ - wil graag in het 
badpak van Doutzen Kroes naar een festival.

Fijne festivals “Met mijn band La Garçon speel 
ik vaak op festivals zoals De Parade en UITMarkt.” 
Op de agenda “Ik was begin deze maand op PITCH, 
een redelijk intiem electro-festival in Amsterdam. 
Steengoede line-up, fantastische sfeer. Ik kom daar 
altijd veel bekenden tegen. Veel festivals gaan aan 
hun succes ten onder omdat ze te groot worden. 
Zij hebben besloten het klein te houden, daardoor 
is het altijd weer heerlijk. Ik woon op steenworp 
afstand, dus ik kan er lopend heen.”
Goed gezelschap “Een groep vrienden en mijn 
vriend (acteur Teun Luijkx, red.). In de winter heeft 
hij veel van mijn optredens bezocht, maar we gaan 
dit jaar voor het eerst samen naar festivals. Zin in!”
Best memory “Vorig jaar zag ik een bijzondere act op 
PITCH; Moderat. Een groep deejays en muzikanten 
die live instrumenten bespelen, een beat maken. 
Samen met het publiek maakten ze de show. Dat is 
te gek, de levenslust spatte er vanaf. Je bent op dat 
moment alleen maar daar, met de mensen van wie 
je houdt, dat is bijzonder.”
Festilook “Laatst zag ik een foto van Doutzen 
Kroes in een badpak. En toen dacht ik meteen: dat 
badpak vind ik te gek voor een festival. Dat draag 
ik namelijk het liefste, badpakken. Met een short 
eroverheen, leuke laarsjes of lage kisten eronder. 
Het zit lekker strak en is luchtig. Soms draag ik er 
ook een jasje overheen. Ik heb een paars buideltasje 
van de Turtles. Dat is nog uit mijn kindertijd, maar 
iedereen vindt hem nu nog steeds geweldig en wil 
al z’n geld en spulletjes erin kwijt. Qua make-up 
en sieraden houd ik het simpel en klassiek. Ik kom 
om te dansen. Maar ik draag wel altijd mooie, rode 
lippenstift. En ik zoek de perfecte verzorging voor 
mijn haar, waardoor ik het de hele dag lekker 
achterover kan dragen.”


