
Middagprogramma reünie in de Paradijszaal

14.00 DJ’s Trush & Torino kruisen 
de respectievelijke platenkasten en 
verzorgen de muziek op de Babylon 
Revival. ‘s Avonds op de Afterparty 
gaan ze helemaal los om de Revival 
een knallend einde te geven!

14.15 The Headaches bestaat uit 
Pelle, Aaron, Mario en Diederick. Vier 
jongens van 16-17 jaar nog maar, die 
als aanstormende talenten de kans 
krijgen hun eigen rocknummers op de 
Babylon Revival ten gehore te brengen.

15.00 Officiële opening 

15.15 Pink Apple Pie speelt louter 
eigen muziek die is te omschrijven als 
indie, pop of britpop. Pink Apple Pie, of 
kortweg PAP, bestaat uit de vier mei-
den Susan, Anne, Mieke en Lieke.

16.15 Striking Justice speelt old 
school hardcore met de harde breaks 
van meer metal georiënteerde bands. 
Een waardig vertegenwoordiger van 
een muzikale stroming die in Babylon 
een belangrijke rol heeft gespeeld.

17.15 The New J. Frank Parnell 
Experience bestaat uit de gebroeders 
Frank, Frank, Frank and Frank Parnell. 
De mannen gaan te keer als een rij-
dende truck.

18.30 Quantum Leap ofwel oud-Ba-
byloniër Martin Oude Kempers maakt 
ingetogen Techno, in een uiterlijk mini-
malistische vorm.

19.00 Officiële afsluiting van het 
middaggedeelte door oud-Babyloniër 
prof. dr. René ten Bos.

Hoofdprogramma Jupilerzaal
(verzorgd door Metropool)

plm. 20.30 Cuby + Blizzards  

Cuby + Bliz-
zards, aan-
gevoerd door 
Harry Muskee 
bestaat al 
sinds de ja-
ren ’60 toen 
Cuby weke-
lijks de provincie in trok met zijn band. 
Maar ook internationaal timmerde de 
Drentse groep aan de weg. Na korte en 
lange periodes van afwezigheid bestaat 
C+B nog steeds! Cuby is in het verle-
den een aantal keren in verschillende 
formaties door Babylon geprogram-
meerd. 

Afterparty in de Paradijszaal

23.00 Afterparty 

23.15 Handjive 
Als 15-, 16-jari-
gen repeteerden 
Erik van der Wal, 
Hans Kerkhoven, 
Oscar Kerkhoven 
en Marcel Wit-
teveen in Babylon. Handjive speelde 
veel eigen werk en was zo’n beetje de 
huisband van Balylon. 

24.00 DJ’s Trush & Torino gaan op 
de Afterparty helemaal los om de Revi-
val een knallende afsluiting te geven!

01.00 Einde programma

Meer informatie:
www.babylonrevival.nl
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