
 
 

Line up Muziekfestival HipPeace 
 
Het muziekpodium wordt dagelijks vóór en tussen de live optredens gevuld vinyl DJ JACK.  

 

Vrijdag 
 
Aanvang  

17.00  Maurice Saelmans, Covers rock 

18.00 Ashna Jaafer, Pop/R&B 

19.15 Relite, Soul 

20.15 Roger Selder, Country/Americana 

21.30 The Forgotten Veggies, Gypsy Jazz 

23.00 Sjeng, Sjer& De Sjele, mix van country, blues, folk 

00.00 DJ Jack, vinyl plaatjes 60-er tot 80-er jaren 
 

 
Zaterdag 

12.00 FiftyFifty, Populair akoestisch 

13.15 Christopher Max, Singer/songwriter/covers 

14.30 L'Esprit du Swing, Gipsy Swing 

15.45 DJ Jack, vinyl plaatjes 60-er tot 80-er jaren 
 
17.15 Mission of Rock, Covers/eigen werk 

18.45 Atomic 4, Rockabilly 

20.15 The Pinpins, Rhythm&Blues 

22.30 Moris Muzic, Loop-artist 
 
00.00 DJ Jack, vinyl plaatjes 60-er tot 80-er jaren 

 
 

Zondag 

12.00 Harploos, Akoestisch covers op eigen wijze 

13.00 Opgeschoaren Troubadours, Dialectpop 

13.45 The Tune Diggers, Rockabilly, hillbilly, honkytonk en overige americana   

15.00 Alisha & Freek, Country 

16.00 On the Rocks Duo, Afsluiter feestmuziek 
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Alisha & Freek 

Wij zijn een live duo die vooral country-pop muziek speelt. Van swingende feest muziek tot aan 

warme liefdes songs. Met Freek achter de drums en Alisha op de gitaar en vocals zijn we een speciale 

toevoeging tot uw evenement! 
 



Ashna Jaafer 
 
 



BLACK JACK MUSIC – VINYL DJ  
 

Wat is een Retro evenement zonder vinylplaatjes? Niet compleet! Dus Blackjackmusic gaat plaatjes 
draaien uit de 60-er t/m 80-er jaren. Dat gaat hij doen bij het muziekpodium op vrijdag- en 
zaterdagavond tussen 0.00 en 01.00 uur en dagelijks vóór en tussen de live optredens. 

Swing mee met onze DJ Jack!!  

 

 
 

  
 

  



Christopher Max 

 
Christopher Max is a Rock recording artist from the USA. 

In addition to having been formerly signed with several major record and publishing companies such 

as SONY, Warners and EMI, he has also worked with a variety of major recording artists, producers 

and songwriters throughout his extensive recording career. 

Christopher is now a fully independent Rock artist, and is living in The Netherlands where his 

beautiful Dutch woman and children reside, and his life motto is: 

Peace, Love and Rock&Roll! 



FiftyFifty 

 
Twee akoestische gitaren, een bas, en een cajun ondersteunen meerstemmig vocaal werk, hier en 

daar aangevuld met accordeon, mondharmonica en fluit. Daarmee bestrijken we een breed scala aan 

populaire muziek. 
 



L’Esprit du Swing 

 
L'esprit du swing speelt muziek in de stijl van Django Reinhardt. De band bestaat uit Thimo Gijezen 

(solo-gitaar en akkordeon), Huub Steegmans (contrabas), Wim Meusen (gitaar) en Marc Denessen 

(gitaar). 
 



Maurice Saelmans 

 
Akoestische versies van populaire rocknummers. 

 



Mission of Rock 

 
We are Mission of Rock, a band from the Netherlands 

 



Moris Muzic 

 
Live looping-artist uit het zuiden van Nederland. 

 

  



 
  



 

On the Rocks Duo 

 
Twee enthousiaste artiesten, beiden voorzien van microfoon en gitaar, brengen met begeleiding van 

een professionele backing track een cocktail van moderne songs, “foute” disco hits, 

swingende classics en een vleugje ‘best of rock”. 
 



Roger Selder 

 
Ik ben een groot liefhebber van Country en Americana, met een voorkeur voor de all time classics uit 

de jaren ‘60 en ‘70. Grote muzikale voorbeelden voor mij zijn Elvis Presley, Johnny Cash, Waylon 

Jennings en Kris Kristofferson en niet te vergeten Danny Vera. 
 



Sjeng en Sjér Damen 

 
Sjeng en Sjér Damen, een tweeling die al van kinds af aan graag samen muziek maakt. Sjér vaak op de 

gitaar – soms op de accordeon – Sjeng op de accordeon en samen zingen. Vele uren, liters en 

kilometers zijn er intussen al in gaan zitten. Gianno Waltmans (De Sjele) is bassist, gitarist, zanger en 

entertainer. Sjeng en de Sjele beleefden al vele muzikale avonturen samen, o.a. optredens op 

Pinkpop en Zwarte Cross. Nu, met z’n drieën: terug naar de roots, terug naar de basis, terug naar de 

kroeg. Sjeng, Sjer en de Sjele brengt u een mix van country, blues, folk en hoempapa… en veel lol! 
 



The Atomic 

 
Geinspireerd door Rockabillies zoals Elvis Presley, Buddy Holli, Warren Smits, Ricky Nelson, Carl 

Perkins, Johnny Cash, Brain Setzer, Darrell Highham, The Plaladins en vele andere helden van weleer, 

spelen zij een te gek repertoire,waar je niet op stil kunt blijven staan. 
 



The Forgotten Veggies 

 
https://www.facebook.com/1229197886/videos/10225571014522081/ 

The Forgotten Veggies, eigenzinnige gypsyjazz uit eigen tuin, en uitkiemende 

oerzaden, uitgevoerd door de rasmuzikanten Wim Meusen, Tom Janssen en Thimo 

Gijezen. 

http://www.facebook.com/1229197886/videos/10225571014522081/
https://www.facebook.com/1229197886/videos/10225571014522081/


THE TUNE DIGGERS 
 
Rootsmuziek met sterke invloeden van rockabilly en hillbillie uit de jaren ’50 en ’60.  
Zang, akoestische gitaar, contrabas en elektrische gitaar. 

 

 
  



The PinPins 
The PinPins zijn een Rhythm & Blues band. Met hun catchy blues maken zij diverse podia in 

Nederland onveilig. Dit is een bluesband met frontman Bart van Buggenum in zijn gelederen. Deze 

zanger/harpspeler heeft een goede naam opgebouwd en zorgt voor een heerlijke bluezy sfeer. 

Uiteraard samen met zijn overige bandleden speelt hij muziek van onder meer Charlie Musselwhite, 

Stevie Ray Vaughan en natuurlijk ontbreken The Red Devils niet op de setlist. Herkenbare nummers 

brengen mensen vaak in feeststemming, daarom weet het publiek deze band ook zeer te waarderen 
 



 


