
APPELPOP

Met maar liefst 27 acts verdeeld over drie podia 
werd in Tiel het festivalseizoen waardig afgeslo-
ten. Mede dankzij de inzet van vele, trouwe vrij-
willigers is het na al die jaren nog steeds moge-
lijk dat Appelpop gratis toegankelijk is. Uit 
binnen- en buitenland kwamen muziekliefheb-
bers in groten getale naar Tiel. Hulpdiensten, 
extra treinen en overnachtingsmogelijkheden 
zorgden ervoor dat de stroom toeschouwers zon-
der problemen kon genieten van het tweedaagse 
evenement. 

Overweldigend
Het mooie weer op vrijdagavond zorgde ervoor 
dat het terrein al vroeg volstroomde. Met Dio als 

opener in de tent, Yellow Claw knallend op het 
tweede podium en Moke als overtuigende afslui-
ter op het McBlossom podium, werd de diversi-
teit in de programmering op de eerste festival-
dag al een doorslaand succes. Niemand minder 
dan rockchick Anouk sloot de vrijdag al met een 
overweldigend optreden op het hoofdpodium.

Typhoon 
Zaterdag begon zonnig met Douwe Bob op het 
hoofdpodium; de sfeer zat er wederom meteen 
goed in en het publiek genoot ook op de tweede 
festivaldag  vanaf de eerste act met volle teugen. 
Birth of Joy bleek een prima invaller voor 
Rondé, de punkrock van John Coffey, de reggae 

van Kenny B. en de pop van Causes zorgden 
voor een goede mix van muziekstijlen. 
Kensington pakte met hun terugkomst naar de 
Waalkade groots uit met een flinke dosis vuur; 
hun hits werden massaal meegezongen. Typhoon 
sloot Appelpop zaterdagavond af met een mee-
slepend optreden in de grote tent. Voor de jonge 
rapper was 2015 een uitzonderlijk succesvol 
jaar. Vorig jaar stond hij in Tiel nog op het derde 
podium, nu bewees hij dat een plek in de mega-
tent meer dan verdiend was; er was geen betere 
afsluiter denkbaar.

Jubileumeditie
Stichting Muziekstad Tiel kijkt terug op een bij-
zonder goed verlopen 24e editie en verheugt 
zich nu al op het jubileum in 2016 als Appelpop 
25 jaar bestaat. Wat ooit begon op een plein met 
lokale bandjes, is inmiddels uitgegroeid tot het 
grootste gratis festival in zijn soort. De 25e edi-
tie zal op 9 en 10 september 2016 ook zeker 
groots gevierd gaan worden. n
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De 24e editie van het gratis popfestival Appelpop  op 11 en 12 
september 2015 aan de Waalkade is vlekkeloos verlopen. Tijdens de 
spectaculaire editie waren onder andere Anouk, Kensington, Jett 
Rebel, Yellow Claw en John Coffey te zien. Rapper Typhoon sloot 
Appelpop zaterdagavond af met een weergaloos concert in de 
megatent. In totaal bezochten 125.000 muziekliefhebbers het festival. 

Gratis popfestival aan Tielse Waalkade verloopt vlekkeloos

Spectaculaire editie Appelpop 


