London Calling
Acht niet te missen festivals rond muziek, eten, maar ook comedy en zelfs
heteluchtballons
19 juni 2015 – In Londen zijn deze zomer weer een aantal verrassende festivals te bezoeken. Door het
gevarieerde aanbod is er voor ieder wat wils. Er zijn zowel festiviteiten voor muziekliefhebbers als
voor foodies en zelfs comedyfans komen er aan hun trekken. Kortom, het festivalseizoen is weer
begonnen en maakt van Londen de ideale stad om te bezoeken deze zomer!
British Airways’ Commercial Manager Benelux, Katinka Van Ekeren, somt hieronder haar favoriete
suggesties op en legt uit: “Londen vormt de perfecte basis voor een vakantie waarbij de culturele
highlights van de stad kunnen worden gecombineerd met een bezoek aan een buitengewoon festival
dat je nog lang zal bijblijven.”
British Airways vliegt dagelijks tot wel zeven keer vanuit Brussels Airport naar London Heathrow. Je
hebt dus geen enkele reden om onderstaande festivals aan je voorbij te laten gaan! Op ba.com vind
je trouwens nog veel meer tips voor een onvergetelijke citytrip.
London Wonderground
Waar: Southbank Centre, Londen
Wat: Het evenement naast de Thames wordt beschreven als een ‘speeltuin
voor jong en oud’ met een circus, cabaret en familie-entertainment. Zo zijn
er een aantal uitvoeringen van de bekende stand-up comedian Al Murray,
The pub Landlord en is er ook een spectaculaire show te zien van de
bekende stuntman en Guinnes-World-Recordhouder ‘The Space Cowboy'.
Alle shows vinden trouwens plaats in de Paradiso Spiegeltent die
oorspronkelijk gemaakt is in België eind 19e - begin 20e eeuw. En zoals je
misschien al hebt mogen ervaren, zijn deze ronde spiegeltenten altijd heel
sfeervol en authentiek. Durfals kunnen dan weer terecht in de 60meterhoge attractie Star Flyer met een geweldig uitzicht over Londen.
Tickets vanaf £15pp (€21) per show. Klik hier voor meer info

Star Flyer (Creative Commons)

Wanneer: 7 mei - 27 september 2015
Goodwood Festival of Speed
Waar: Goodwood Racecourse, West Sussex
Wat: Beleef de snelle wereld van supercars en motoren met rokende banden. Dit jaarlijks spektakel
trekt zo’n 150 000 motorfanaten. Tickets vanaf £30 (€42) voor volwassenen. Kinderen onder 13 mogen
gratis naar binnen. Klik hier voor meer info.
Wanneer: 25 - 28 juni 2015

New Look Wireless Festival
Waar: Finsbury Park, Londen
Wat: Verlies jezelf drie dagen lang in het feestgedruis van het grootste Londense festival. Hier treden
de beste pop-acts ter wereld op voor een publiek van duizenden mensen. Voor de tiende editie dit
jaar bestaan de hoofdacts uit niemand minder dan Drake, Avicii, Nicki Minaj en David Guetta. Een
weekend passe-partout kost £209,50 (€293). Klik hier voor meer info.
Wanneer: 3 - 5 juli 2015

Bristol International Balloon Fiesta
Waar: Bristol, Gloucestershire
Wat: Met jaarlijks een half miljoen bezoekers is dit
heteluchtballonfestival een groots openluchtfeest. Er valt
veel te zien in de lucht, maar ook op het terrein, waar
tientallen lokale muzikanten een feestje bouwen.
Toegang is gratis. Klik hier voor meer info.
Wanneer: 6 - 9 augustus 2015
(Creative commons)

Great British Beer Festival
Waar: Olympia, Londen
Wat: Dit is hét evenement voor bierliefhebbers. Je kan hier aan 27 verschillende bars bier proeven
van 350 verschillende Britse brouwerijen. Verder kan je er ook terecht voor lekker eten, entertainment
en traditionele Britse pubgames. Tickets vanaf £10 (€14) p.p. per show. Klik hier voor meer info.
Wanneer: 11 - 15 augustus 2015

Jamie Oliver and Alex James Present The Big Festival
Waar: Kingham, The Cotswolds
Wat: Tv-chef Jamie Oliver en Blur-gitarist Alex James zorgen samen voor een bijzonder festival met
een mix van muziek en eten. Groove Armada en Dizzee Rascal zijn de topacts van dit jaar. Zij worden
vergezeld door beroemde chefs zoals de Franse Raymond Blanc en Monica Galetti, jurylid voor het
Britse MasterChef, die heerlijke maaltijden bereiden en kookworkshops geven. Daarnaast kan je op
het festival ook een bezoekje brengen aan een kaasmarkt, een lifestylemarkt en zelfs een kermis.
Tickets vanaf £47,25 (€66). Klik hier voor meer info.
Wanneer: 28 - 30 augustus 2015

Meatopia
Waar: Tobacco Dock, oost Londen
Wat: Dit is geen festival voor vegetariërs. Het is een
dampende mix van vlees, livemuziek, vuur en drank.
De beste restaurants van Londen komen hier samen
om hun lekkerste BBQ-gerechten te serveren. Je kan
er onder andere proeven van typische pulled pork
buns of spatch-cocked chicken. Tickets vanaf £31,80
(€44). Klik hier voor meer info.
Wanneer: 19 - 20 september 2015
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The Winchester Wine Festival
Waar: Winchester, Hampshire
Wat: Combineer een trip naar de historische stad Winchester met een bezoek aan dit wijnfestival. Het
event word georganiseerd door BBC TV-wijnexperts Susie Barrie en Peter Richards en chateaus van
over de hele wereld zullen de revue, en je wijnglas, passeren. Wijnliefhebbers kunnen in het vliegtuig
zelfs al in de stemming komen dankzij de bekroonde wijnselectie van British Airways. Tickets vanaf
£25 (€35). Klik hier voor meer info.
Wanneer: 27 - 29 november 2015

De bruisende Londense music scene
Ben je in Londen, maar vindt er op dat moment net geen enkel festival plaats? Geen nood, de music
scene van de Britse hoofdstad is levendiger dan ooit. Naast festivals, zijn er elke week nog honderden
andere gigs, variërend van grootse concerten in stadions tot kleine underground locaties waar je
nieuwe talenten kan ontdekken.
British Airways sprak met een aantal artiesten en bands (het akoestisch folktrio The Staves, de rock en
folk zanger Jamie N Commons, de 25-jarige soul zanger Leon Bridges, het alternatief folktrio Bear’s
Den en de Indie rockband Catfish And The Bottlemen) om erachter te komen wat de Londense live
scene nu zo uniek maakt en welke venues zij aanraden. Bekijk de YouTube video voor de livetips van
deze regulars on the scene hier. Wij lijsten hieronder alvast even alle locaties op die zij aanraden.
Neem vast en zeker een kijkje op hun website om te zien of er iets leuks gepland staat tijdens je verblijf
in Londen:
-

-

de O2
de Royal Albert Hall
de Ronnie Scott’s Jazz Club in Soho
de Roundhouse bij Chalk Farm, naast
Camden Market (ook leuk om te
ontdekken!)
The Tabernacle in Notting Hill

-

het Shepherd's Bush Empire
Passing Cloud in oost-Londen
12 Bar Club aan Holloway Road
de Lexington in Islington
The Old Blue Last
The Village Underground in Shoreditch
The Water Rats op Gray’s Inn Road

British Airways draagt alvast haar steentje bij om lokale artiesten in the picture te zetten door ook een
Britse muzikale vliegervaring aan te bieden. “Muziek helpt bij ontspanning, daarom zijn zowel
klassieke als moderne muziek, maar ook opkomende artiesten op ons inflight entertainment te
beluisteren”, aldus British Airways’ Commercial Manager Benelux Katinka Van Ekeren. “We kijken er
altijd naar uit om de nieuwe ‘Listen Up’-muziek beschikbaar te maken voor al onze gasten, waar ook
ter wereld, op een hoogte van 10 km."
***
Over British Airways
British Airways maakt deel uit van International Airlines Group, één van de belangrijkste
luchtvaartmaatschappijen ter wereld en de grootste transporteur van het Verenigd Koninkrijk. De
thuishaven van British Airways is London Heathrow, de drukst bezochte internationale luchthaven ter
wereld. British Airways vervoert jaarlijks zo’n 36 miljoen reizigers met haar vloot van 270 vliegtuigen
naar meer dan 179 bestemmingen in 75 landen.
British Airways investeert meer dan £5 miljard in nieuwe toestellen, intelligentere cabines, elegante
loungeruimtes en nieuwe technologieën om het leven comfortabeler te maken zowel in de lucht als
op de grond.
Voor meer informatie over British Airways, kunt u terecht op ba.com of op Twitter @british_airways

***
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Wim Lefebure - Grayling Belgium
Tel:
+32 2 713 07 19
E-mail: wim.lefebure@grayling.com

