
Ingang: plek waar je pilletje al inslaat omdat 
de rij veel langer is dan je dacht

WC’s: hier kun je even plassen, mocht je twee 
uur de tijd hebben

 EHBO: ey! Hier zijn alle gezellige mensen heen

Irritant meisje met hoepel: hier met een grote 
boog omheen lopen en vooral geen aandacht 
aan geven

Foodtrucks: busjes waar je voor € 7,50 hotdogs 
kunt kopen van een student die voor het eerst 
van zijn leven hotdogs maakt

Beveiliger: holy shit daar loopt een beveiliger! Ik 
schrik me de pleuris

Lost & found: plek waar je gratis een dure 
zonnebril van iemand anders kunt ophalen

Camping: hier kun je in beschonken toestand 
struikelend over scheerlijnen op een halfzacht 
luchtbedje belanden om een paar uur proberen 
te slapen onder het genot van gesis uit de 
slagroomspuit van je buren

Bussen: plek precies tussen je huis en 
het festival in

Kassa: plek waar je pilletje alweer uitwerkt, 
omdat je opnieuw heel lang in de rij staat

Links vooraan: hier staan al je vrienden, 
en die van anderen ook

Lockers: hier kun je knus in paniek met z’n allen 
over elkaar heen krioelen als het begint te 
onweren

Bar: een verkooppunt waar aan de voorkant 
een moshpit ontstaat met mensen die als doel 
hebben een kartonnetje met plastic bekers 
lauw bier te bemachtigen

Mainstage: hier kun je de allergrootste
wereldsterren filmen met je telefoon

Roodgestreepte circustent: de weerslag van 
een etmaal dansen dampt hier tegen het 
gekleurde zeil, maar niet getreurd: het komt 
uiteindelijk als vrolijke druppeltjes gewoon 
weer terug in je glas

Ministage: hier staan 26 pretentieuze mensen 
zich op te winden over het feit dat zo weinig 
mensen komen kijken bij ‘verreweg het leukste 
bandje van dit festival’. 
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