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Festival Cultura Nova Heerlen presenteert exotisch 

muziekprogramma 

 
Nigeriaanse Hi-Life, Ghanese Kologo en Turkse Psychrock; de spiegeltent van Cultura Nova verkent 

zoals ieder jaar de grenzen van de popmuziek, met de meest opwindende bands en artiesten van 

dit moment. Van vrijdag 24 augustus tot en met zondag 2 september is het Burgemeester van 

Grunsvenplein weer het festival hart van Cultura Nova, met elke dag een gratis toegankelijk 

concert in de Spiegeltent.  

Er valt weer veel moois te ontdekken in de altijd gezellige spiegeltent. Muziek van over de hele 

wereld, zoals de 75 jarige Nigeriaanse superster Orlando Julius en de Ghanese Kologo virtuoos Guy 

One. Dichter bij huis brengt Altin Gün de vergeten psychrock uit het Turkije van de jaren zeventig 

opnieuw tot leven. Heerlenaar Gino Bombrini is met zijn nieuwe band Komodo van de partij, waar 

mee hij een bonte verzameling wereldse muziekstijlen mengt met stoïcijnse rootsrock.  

Ook in de spiegeltent David Bowies favoriete toetsenist Jason Lindner, die mee werkte aan diens 

laatste album Blackstar. Hij staat in de Spiegeltent met zijn band Now v.s. Now, waarmee hij de 

grenzen tussen jazz en elektronica opzoekt. Verder zijn te zien de Vlaamse hiphop belofte Coely, de 

Britse souldiva Hannah Williams, de orkestrale indie-rock van Kim Janssen en de antieke folkblues 

van Sheesam Lotus & Son 

Ook op het Schelmenhofje tegenover Poppodium Nieuwe Nor zal dit jaar weer Klein.Berlijn herrijzen, 

hier wordt dagelijks muziek geprogrammeerd. Eerder werden al concerten van Einstürzende 

Neubauten, Naomi Velissariou en Dylan Leblanc & Nicole Atkins aangekondigd. Alle informatie over 

de programmering is te vinden op www.culturanova.nl. De muziekprogrammering van Cultura Nova 

wordt in samenwerking verzorgd door de programmeurs van Parkstad Limburg Theaters, Poppodium 

Nieuwe Nor en Cultura Nova. 

 

Info voor pers 

Voor vragen of inhoudelijk commentaar kunt u contact opnemen met programmeur Bram Jacobs – 

b.jacobs@plt.nl - +31 (0)45-576 8523 

Fiedel van der Hijden +31(0)641872458  fiedel.vanderhijden@abraxas.nl 

http://www.culturanova.nl/
mailto:b.jacobs@plt.nl

