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Papa Roach en nog 4 nieuwe namen maken affiche
compleet!

Met nog twee weken te gaan rondt de Pukkelpoporganisatie haar programmatie af. Vijf namen
worden nog aan de line-up toegevoegd, waarvan een op donderdag, drie op vrijdag en nog een
laatste op zaterdag.

DONDERDAG 16 AUG
De indierockers van Circa Waves openen op donderdag de Main Stage.

VRIJDAG 17 AUG
Op vrijdag is het uitkijken naar Papa Roach. De laatste keer dat de Amerikaanse rockband op
Pukkelpop stond dateert alweer van 2004. Een ongetwijfeld pittig weerzien voor hun grote
schare trouwe fans. Vorig jaar brachten deze rockhelden nog een negende studioalbum uit:
Crooked Teeth. Zij spelen op de Main Stage.
Ook op vrijdag maar dan in de Castello, de industriële punkrockhiphop van Ho99o9. En in de
Dance Hall geeft Dvtch Norris die dag het startschot.

ZATERDAG 18 AUG
Op zaterdag kan je, in diezelfde Dance Hall, naar K1D, Belgische rap met gouden toekomst.

ANNULATIE
Door het overlijden van Joseph Maus, broer en bandlid van John Maus, werden alle shows
geannuleerd en dus ook hun doortocht tijdens Pukkelpop.
De volledige line-up vind je op deze pagina.

BESCHIKBAARHEID TICKETS
Het prachtige weer zit er ongetwijfeld voor iets tussen maar het aantal tickets smelt
zienderogen. Het schepijs dat wij donderdag en zaterdag noemen, is zo goed als op. Ook
crèmerie Camping Chill zit bijna door de voorraad heen. Hoofd koel houden is nu de kunst en
snel zijn als je er op donderdag en zaterdag nog bij wil zijn of en/of aan de overkant van het
festivalterrein wil logeren.
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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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