
Den Dolder maakt zich nu al op voor het Dolders PopPodium! 
 
Zaterdag 1 september a.s. vindt bij Eetcafé de Egelantier in Den Dolder alweer de 18e editie 
plaats van het Dolders PopPodium. Tijdens dit muzikale spektakel spelen 6 gevarieerde bands 
vanaf 14.30 uur op het grote buiten podium.  
 
“Dat het Dolders PopPodium ook ver buiten de regio erg populair is, blijkt wel aan het aantal 
bezoeken en reacties op onze website en facebook pagina”, zegt Michel Kremer, mede 
organisator van het Dolders PopPodium. “We verwachten weer veel publiek en om dit in goede 
banen te leiden, wordt een deel van de Dolderseweg bij De Egelantier vanaf ca. 18.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer.  
 
“Dit jaar zijn er maar liefst 3 bands die hun primeur maken op het Dolders PopPodium. Second 
Break mag de aftrap doen met de Dolderse zanger Joran, hij heeft hoge ogen gegooid bij een 
bekend landelijk TV talentenprogramma. Ook de oer-Dolderse band Double D staat weer op het 
podium. Regionale nieuwkomer is de band Bulluk uit Baarn, met o.a. hun classic-rock covers uit 
de 70” en 80”. 
De bands spelen naast eigen composities ook Nederlandstalige covers, blues, funk en classic 
rock. Een heel mooi muzikaal gevarieerd gezelschap op het Dolders PopPodium”, aldus Walther 
van der Meer, verantwoordelijk voor de bandprogrammering.  
 
Ook dit jaar steunt het Dolders PopPodium weer hun vaste goede doel; Kinderhospice 
“ZonnaCare” in Den Dolder. Kijk eens op www.zonnacare.nl en zie wat een prachtig werk deze 
mensen verrichten! 
 
De programmering voor het Dolders PopPodium ziet er als volgt uit: 
 
14.30 - 15.30: Second Break 
16.00 - 17.00: Double D 
17.30 - 18.30: Shadowbound 
19.00 - 20.00: Bulluk 
20.30 - 21.30: Par Hasard 
22.00 - 23.00: Not Too Serious 
 
Het Dolders PopPodium wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Eetcafé de Egelantier 
in Den Dolder. De entree is gratis!. 
 
Voor meer informatie ga je naar www.dolderspoppodium.nl of de facebook pagina Dolders 
Poppodium. 
 
 
       


