Programma

Dinsdag 9 augustus

2022

12.00 –17.00 uur

4 t/m 13 augustus

21.00 – 23.30 uur
20.00 – 00.00 uur

Evenementenplein Katwijk aan Zee

Toegang gratis
Donderdag 4 augustus
21.00 – 00.00 uur

Word ook vriend
van het NZF !

20.00 – 00.00 uur

In nauwe samenwerking met het genootschap Oud Katwijk
en Toeristenmarkt Katwijk. Muzikale omlijsting DJ Arie van
Rooyen.
Back to Blondie op het Poppodium van café The Pocket
(Badstraat 38, Katwijk) Blondie tribute in the sound en style
van de jaren 80 en 90.
Prince Project plus voorprogramma Cazzo Grosso
Een tribute aan Prince onder de naam Puple Rain. De band
bestaat uit tien geweldige muzikanten, die respectvol alle
grote hits (én meer) spelen, op een gepassioneerde manier
en met Prince in hun harten.

Woensdag 10 augustus
14.00 – 21.00 uur

Kick off (besloten) voor genodigden, sponsors en

Vrienden van het NZF. In navolging van het succes
van voorgaande jaren wordt de festivaltent weer
omgebouwd tot een fantastische loungeruimte.
Muzikale omlijsting: Lotte en Frenk Dit duo maakt
overal een feest van en brengt de passie voor muziek
dan ook moeiteloos over op het publiek.

21.00 – 23.30 uur
22.00 – 00.00 uur

Vrijdag 5 augustus
14.00 – 16.00 uur

Nationaal klederdrachten festival

Clinic Golfsurfen voor de jeugd van 12 tot 16 jaar

Pasar Malam

Reis in Indische sferen tijdens de eerste Pasar Malam in
Katwijk. Ervaar deze oriëntaalse markt vol entertainment,
exotische spijzen en boetiekjes.
Nouked op het Poppodium van café The Pocket
(Badstraat 38, Katwijk) Een Rock Soul & Blues show.
Voornamelijk oude nummers uit de periode 60’s & 70’s.

Johnny Ceesh

Katwijkse band met meezingers van o.a. Johnny Cash,
Dire Straits en Dublinners.

Donderdag 11 augustus

In samenwerking met Brunotti Surfschool Katwijk
Spetterende aftrap van het festival Tribute night
met Queen tribute band Queen Vision uit Italië.
Met alle grootste hits van Queen en een look-a-like
Freddy Mercury. Voorprogramma Snietsel.

09.00 – 11.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Zaterdag 6 augustus

Bootcamp en Yoga
Rotoflowers LEGO bouwwedstrijd voor de jeugd van

4 tot 12 jaar. Iedereen kan zelf een eigen bouwwerk maken.
Zeskamp voor de jeugd van 12 tot 17 jaar. Het thema
is “Expeditie Robinson”. Aanmelden via de website of
nzfzeskamp@gmail.com.
Fleetwood Back op het Poppodium van café The Pocket
(Badstraat 38, Katwijk) Een avond met Fleetwood Back staat
garant voor een boeiende trip down memory lane.

14.00 – 16.00 uur
11.00 – 17.00 uur

Kindercircus voor de tent
Zomerplein in de festivaltent. Straatmuzikanten,

21.00 – 23.30 uur
20.00 – 00.00 uur

Heel Holland Rockt!

20.00 – 00.00 uur

Chardonnay, 2Taylors en Moonshine
Full House on the beach House classics, dance en urban

14.00 – 16.00 uur
15.00 – 16.00 uur

Springkussenfestijn in de festivaltent.
Schatgraverij voor de jeugd Op het strand

schilderworkshop, food en drinks met optredens van

Nederlandstalige Rock met Heeren van Haerlem
en vrienden. Stomende meezing show van bekende
Nederlandstalige rock muziek.
Word ook vriend
van het NZF !
Vrijdag 12 augustus

in de mix. Feesten en los gaan tijdens de ondergaande zon.
Gehost door de Katwijkse dj Mystica en met support acts
van Gregor Salto.

Zondag 7 augustus
21.00 – 23.30 uur Stones Sessions op het Poppodium van
café The Pocket (Badstraat 38, Katwijk)
De beste Rolling Stones Tribute band van Nederland.

20.00 – 00.00 uur

Maandag 8 augustus
14.00 – 16.00 uur
15.00 – 16.00 uur
18.30 – 22.30 uur

Kinderbingo voor de jeugd van 6 tot 12 jaar
Mini Disco voor de jeugd van 6 tot 12 jaar
Zomercarnaval voor mensen met een beperking

bij de festivaltent op het Evenemententerrein.
In twee groepen: van 4 tot 6 jaar en van 7 tot 10 jaar.

Vrienden van Katwijk Live

Een geweldig feest van Katwijkse artiesten voor iedereen
onder leiding van Support Act, met Aphrodasiac
in het voorprogramma .

Zaterdag 13 augustus

Heel veel artiesten geven belangeloos hun medewerking,
in samenwerking met Stichting Jan. Toegankelijk voor
iedereen maar de doelgroep heeft voorrang. Festivaltent
gaat open om 18.00 uur. Verplicht vooraf aanmelden bij
feest.stichtingjan@outlook.com.
Speciale gast Frans Bauer.
21.00 – 23.30 uur Zeevruchtjes op het Poppodium van café The Pocket

11.00 – 12.00 uur
15.00 uur
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.30 uur
20.00 – 00.00 uur

(Badstraat 38, Katwijk) Rock ‘n Roll duo, klaar voor
eclectische feestjes.

www.noordzeezomerfestival.nl

NK touwtrekken in de branding

Teams kunnen geldprijzen winnen en zich aanmelden via
www.noordzeezomerfestival.nl.
Aankomst Flowerparade te zien vanaf de tribune
op de Boulevard.
Shanty Sing Along in de tent.
Wijnproeverij Weinhaus GOLD in de tent.
Party band We Want More
In We Want More spelen de allerbeste muzikanten die al jaren
in succesvolle formaties op het podium hebben gestaan.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen
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