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PUKKELPOP UPDATE: UURSCHEMA ONLINE & NIEUWE
NAMEN TOEGEVOEGD

Het langverwachte uurschema van Pukkelpop staat sinds vandaag online. En met nog een
dikke maand te gaan voegt de Pukkelpoporganisatie ook nog een aantal nieuwe namen toe aan
haar affiche.

DONDERDAG 16/08

Hiphopfenomeen Yung Nnelg, een Ghanese rapper uit Amsterdam Zuid-Oost (NL). Hij legde
een indrukwekkend parcours af sinds de bescheiden mixtape die hij in 2014 in eigen beheer
uitbracht. Yung Nnelg onderscheidt zich door een totaal nieuw en eigen geluid. Laatste
wapenfeit, de EP Fox P2 in samenwerking met producer FNMLAS.
2014 was ook een belangrijk jaar voor de vrouwelijke rapsensatie Young M.A (USA). Eerder
enkel in Brooklyn bekend door een handvol singletjes tot die bikkelharde rap op Chiraq van
Nicki Minaj. Vorig jaar kwam de doorbraak met OOOUUU.
Duivel-doet-al Nastia (UKR) is dj, radiohost, labeleigenaar en festivalorganisator. Twee jaar
geleden stond ze in het gerenommeerde magazine Mixmag op nummer 8 in de lijst van beste
dj’s ter wereld. Bekend om haar technosets en uitstekende skills.
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Vorig jaar rond deze tijd was zijn grote droom ‘binnen twee jaar een show spelen op
Pukkelpop’. Rapper Safi (BE), doet het in een recordtijd; welkom op Pukkelpop 2018.

VRIJDAG 17/08
De legendarische Amerikaanse post-hardcore band (USA) Glassjaw bracht einde vorig jaar
Material Control uit, hun eerste volwaardige album in 15 (!) jaar tijd; nu staan ze eindelijk op
Pukkelpop.
BeraadGeslagen (BE); een grillige combinatie van jazz, avant-garde, elektronica en pure pop.
En alles daartussen. Een project van drummer Lander Gyselinck (STUFF) en toetsenist/zanger
Fulco Ottervanger (STADT/De Beren Gieren).

ZATERDAG 18/08
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De Brits/Berlijnse dj/producer George FitzGerald (UK) heeft meer dan 10 jaar draaien in
Berlijnse clubs op de teller staan. Deze zomer komt hij naar Kiewit mét live band en het nieuwe
album All That Must Be onder de arm. Met daarop een collab met o.a. Bonobo, ook een
PKP18-artiest.
Nosedrip alias Ziggy Devriendt (BE) staat vooral bekend om zijn radioshow op het online
radiostation NTS en zijn eclectische muziekkeuze.
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TICKETINFO
Festival- en campingtickets, Food & Drinks vouchers of een van de verschillende kampeer- of
hotelformules vanaf nu beschikbaar via onze ticketpagina of www.proximusgoformusic.
Een dagticket kost €100. In deze prijs zit het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn), €5,5
servicekosten en €1,5 mobiliteitsbijdrage.
Een combiticket kost €205. In deze prijs zit het openbaar vervoer (NMBS & De Lijn),
€5,5 servicekosten en €1,5 mobiliteitsbijdrage.
Wie een donderdag- of combiticket heeft, kan op woensdag 15 augustus vanaf 18.00u het
festivalterrein op. Tickets voor woensdag zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.
Pukkelpop 2018 is van woensdag 15 augustus tot en met zaterdag 18 augustus op de
festivalweide van Kiewit, Hasselt. Alle info via www.pukkelpop.be
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