
 DOLDERMAN/ Korte Kalkhaven

 SENA YOUNG TALENT STAGE
 FRIDAY
19:00 The Empyrean Dikke gitaarsolo’s, catchy refreinen in 
 dynamische alternatieve hardrock
19:45 Stone Golem Gitaarrock band die inspiratie haalt uit aarde,
 woestijnen en sterren
20:40 Switch Bones Nederlandse band die heavy stonerrock mixt met
 pakkende popmelodieën
21:30 Sun Rider Verovert harten en gedachten van iedere stoner
 rockliefhebber
23:00 DeWol� Psychedelische jarenzeventigrock is weer helemaal 
 terug, ga het beleven!

 SATURDAY
14:30 Hunted Down Mix van verwoestende drums, krachtige bas-
 lijnen, rauw en melodieus gitaargeweld, aangevuld door de
 ruige enruwe stem, is Hunted Down klaar voor Big Rivers
15:10 The Arti�cial Deze indie pop/electro rockband uit Dordrecht
 laat het publiek gegarandeerd dansen
16:15 Darlyn Rauw, vrij en rootsy, maar met een elegant randje...
18:30 Dr Justice & The Smooth Operators Deze beat is streng doch
 rechtvaardig
20:00 Bottles of Love Vrolijkheid en catchy-ness zijn de leidraad, 
 een lach en traan het gevolg
21:15  Sister Fister  Voor je het weet, sta je mee te schreeuwen met 
 deze guilty pleasures! Altijd feest. Altijd Fist!
23:00 Bazzookas   Wie het is maakt niet uit, binnen no-time stuitert 
 iedereen mee op de skadans van de Bazzookas
DE GEHELE DAG draait DJ Tin Wish Tin lekkere plaatjes tussendoor...

 SUNDAY    
13:00 MEROL Nederpop meets Hip meets Hop meets R&B meets disco.
 Ondeugend als Pippi Langkous, gangster als Snoop Doggy Dog 
 en met een vleugje sexiness van Beyoncé
14:15  The Wanderers Een uur lang genieten van de swingendste 50's 
 en (early) 60's classics. 
16:00 Nicky en de Donnie$ Popcentrale Jouw Band, Mijn Band winnaars.
17:45 The Toasters Maak je op voor een dansbaar skashowtje vol variatie!
19:30 The Kik Een (neder)beat band, geïnspireerd door grootheden uit
 de sixties als Beatles en Kinks.

 DORDT CENTRAAL
 JONKHEER STAGE Grote Kerksplein
 FRIDAY
17:00 Back To The Who Een tribute to the incredible rockband The Who
18:45 Callahan Clearwater Revival Terug naar de tijd van de
 onvervalste roots en swap rock
20:30 OMG Doe (t) maar OMG Coverband uit Dordrecht bouwt een
 echt Doe Maar feest!
22:30 Alive Een live interpretatie van Electronic Dance Music, verpakt
 in een energieke act

 SATURDAY
13:30 aMeezing & Xing, Heerlijk Meezingen met het AmeeZing
 projectkoor en Xing popkoor, bekend van Holland Got’s Talent. 
17:00  Van Eigen Bodem Een geweldig optreden en met vrienden 
 meeblèren met liedjes die je allemaal kent
19:00 Pearl Jamming Deze vlekkeloze muzikale uitvoering samen met
 de authentieke banduitstraling en podiumaankleding maken deze 
 act tot de meest nauwkeurige benadering van Pearl Jam.
20:45 Musest  “Als  je met je ogen dicht bij dit concert staat, heb je
 waarschijnlijk  niet eens door dat het niet Muse, maar Musest is
 die op het podium staat.”

22:30 Great Queen Rats Zoals de heren van de Great Queen Rats zelf 
 zeggen over hun ‘liveshow experience’: “het is iets dat je niet in
 woorden kunt omschrijven… je móet erbij zijn!”. 
 SUNDAY
14:00 Armand Tribute Band Een eerbetoon aan Armand, door 
 Dordtse muzikanten. Kom genieten!
16:00 Mumfords Calling Brengt de totale Mumford and Sons
 ervaring: een ideale mix van bluegrass, country, pop, rock & folk
 gecombineerd met passie, plezier en een energieke performance.
 Verwacht de echte Mumford and Sons sound op zijn best!
18:15 Non Blonde Bowie Brengt de beste nummers uit het repertoire
  van de ‘Thin White Duke’ met een fenomenale blazerssectie 
 brengt. Het gehele oeuvre van David Bowie komt aan bod!
20:30 The Dirty Daddies Reken op de grootste classics uit hun 
 repertoire, maar uiteraard ook nieuwe en verrassende keuzes die
 nog meer lading geven aan de enorme energie en muzikaliteit
 van de witte brigade. De afsluiting van 3 dagen Big Rivers wordt
 een Dirty experience!

   

 BALANZ SENA SUMMER 
 JAZZ STAGE   Stadhuisplein
 FRIDAY
20:00 Jared Grant Heerlijk ritmische, op uit de seventies geïnspireerde,
 soul, funk en R&B
22:30 Dulfer Jazz Heeft deze Nederlandse saxofonist nog introductie
 nodig? Kom gewoon genieten!!

 SATURDAY
11:00 Zumba demonstratie door Balanz Fitness. Oeh! Ochtendgymnastiek!
13:00 Lilith Merlot Een singer songwriter die zich laat inspireren door
 jazz, soul, pop, de liefde en het leven
15:00 Coal Harbour Sprekende melodieën, rauwe klanken, avontuur-
 lijke improvisaties. Coal Harbour neemt je mee met een eigen- 
 zinnige klank die tot de verbeelding spreekt.
17:30 The Jazzlab Sessions Tijdens deze speciale editie van The Jazzlab
  Sessions een eerbetoon aan twee muzikale grootheden: Allen
 Toussaint & Herbie Hancock.
20:00 Bongomatik Jazz? Knal? Latijns? Funk? ... BONGOMATIK!

    
22:30 Bart Wirtz Re�ecteert op het verleden, geeft zijn visie op de
 toekomst en grijpt het ‘nu’ met een blend van hiphop, jazz, funk,
  rock en elektronica.

 SUNDAY
14:30 Savoy Room XL  De muziekstijl laat zich niet gemakkelijk
 vangen en houdt het midden tussen een pakkende mix van 
 bands als Jazzanova, Zuco 103, Moloko en 4 Hero
 17:00 Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen Na jaren- 
 lang muzikaal leider geweest te zijn bij Bonnie Raitt is hij in- 
 middels zo'n beetje grootste ambassadeur als het gaat om de

 rijke muziekgeschiedenis van New Orleans. Denk aan jazz, blues 
 & funk met swamp invloeden.
 Momenteel tourt hij met Absolute Monster Gentlemen, eerst door
 de US en dan, hopla, naar Europa. En jawel, ook op Big Rivers. 
19:30 Ebo Taylor Verwacht traditionele Fante-liederen en kinderrij-
 men, allemaal in een superfunky afrobeatjasje.    

 FINN’S STAGE  Blauwpoortsplein
 FRIDAY
20:45 Corvin Silvester Eigen werk, wat valt in de categorie ‘country
 noir’ of alternative country
21:30 Silen Roc Zal vooral nummers spelen van zijn binnenkort
 uitkomend ‘the norway album”
22:15 Rogier Pelgrim Songs over de gejaagdheid van het bestaan en
 behoefte aan stilte en rust
23:00 Aafke Romeijn Heerlijke muziek van deze singer- songwriter

 SATURDAY
18:00 Arjan Loeve Speelt vooral eigen nummers en een paar van zijn
 grote voorbeelden zijn The Tallest Man On Earth, Bon Iver en
 Laura Marling.
18:45 Celeste Liberty Deze twintigjarige singer-songwriter noemt
 haar eigen muziek 'luisterliedjes' en haalt haar inspiratie uit de 
 singer-songwriter-, folk- en country scène
19:30 Abee Een unieke stem en onderscheidend gezicht maken deze
 singer songwriter moeilijk te vergeten.
20:15 Ilse Bevelander Speciaal voor Big Rivers heeft Ilse een singer
 songwriter programma samengesteld met daarin eigen
 nummers gecombineerd met nummers van haar persoonlijke 
 singer songwriter helden uiteenlopend van Sting tot Douwe Bob
21:15 Nathan James Met meer dan 20 jaar ervaring is hij een echte
 must-see voor iedereen die van blues en Amerikaanse roots-
 muziek houdt. 
22:15 Lucky Fonz III Is in de afgelopen jaren zowel in binnen- als
 buitenland uitgegroeid tot één van Nederlands bekendste en
 meest gewaardeerde songwriters en live-acts

 OTTO E MEZZO  Vismarkt

 FRIDAY
19:00 Skeftum plays Golden Earring Zin in een feestje? Kom dan
 meezingen, dansen, springen of gewoon lekker luisteren! Een
 eerbetoon aan ‘de Earring’
20:45 Skeftum We feesten nog even door met Skeftum, maar dan met
  heerlijk aanstekelijke covers.
22:30 Goofy and the Regulars "We spelen een interessante mix van
 blues, rock, funk en pop", zegt zanger Ruud Junggeburth.

 SATURDAY
13:30 The Ultraverse  Stuwende muziek die doet dansen en
 tegelijkertijd luisteren door liedjes met sterke hooks en tekst.
14:30 PollyAnna  Haar muziek varieert van verstilde singer-songwriter 
 liedjes tot dansbare elektronische muziek die een glimlach op je
 gezicht tovert. Leidraad in dit alles is de akoestische gitaar

15:45 45ACIDBABIES  Een vuig, hard, ruig, stelletje jonge honden uit
 Utrecht. Lekkere garage-electro-punkpop!
17:15 Orange Skyline  De band heeft zijn britpop bravoure verruild
 voor indie met elektronische elementen. Het resultaat is een
 herkenbaar en catchy geluid dat direct in je hoofd blijft zitten.
18:45 Recorders  Na een samenwerking met Tony Ho�er (M83,
 Phoenix, Beck,...) en The Fratellis, Recorders' indie space pop is
 het nieuwe geluid om naar uit te kijken! 

20:15 WOOT  Een warme donkere stem, zware bassen en synthesizers
 die de jaren ‘80 nieuw leven inblazen, dat is de elektronische
 rockband WOOT. 
21:45 Radio Eliza  In hun alternatieve electropopsound zijn invloeden
 van artiesten als The Wombats, Phoenix en MGMT terug te horen.
 Live laten ze een vloedgolf aan energie stromen.
23:15 Baptist Hypnotiseert het publiek met een warme maar
 energierijke ervaring gepaard met indrukwekkende live visuals.

 SUNDAY
16:00 Einfach Kurt Maakt duistere pop die meestal gaat over de
 zelfkant van het leven.
17:30 De Kat Wie één optreden heeft bezocht is fan. En wie vaker komt 
 laat zich iedere keer verassen. Improvisatie is namelijk de rode
 draad waarmee DE KAT zijn garen spint
19:00 The Dawn Brothers If you wanna shred with the big dogs, you
 better get your chops up!       THE MOOD STAGE
 FRIDAY
17:00 Early Roosters Leuke en toegankelijke band die covers ten
 gehore brengt met dansbare en �jn te luisteren muziek. De stijl is
 stevige blues, soul, jazz en een scheutje rock.
18:30 FoolProof ‘Basically a bunch of goddamn hippies'
20:00  Black Label Blues Band Al vele jaren domineren zij met veel
 plezier de Dordtse bluesscene 
21:30 Leo Schellinger & Friends Voor de 14e keer op Big Rivers, dat
 zegt genoeg! 

 SATURDAY
13:00 Mot Wat 5 enthousiaste mannen die oude blues klassiekers
 herschrijven en er een motwat-sausje over gooien.
14:30 Frok De setlist bestaat uit (classic-rock) nummers uit de top
 2000 waar iedereen lekker op uit zijn dak kan gaan.
16:00 No Excuse   Blues & rock er met de paplepel is ingegoten.
 Kortom; NO EXCUSE to refuse!
17:30 Solid Gold De band speelt covers uit alle tijden, maar dan wel
 op hun eigenwijze eigen wijze. De nummers worden soms
 aangepast, of overgoten met een speciaal SOLID GOLD sausje
19:00 Ragged Them Dirty Staat voor een stuk ruige blues waarbij de
 gitaarsolo’s en bluesharpsolo’s om de oren vliegen. Met andere
 woorden: gewoon ruige recht toe recht aan blues...
20:30  Biggs Een pittige lekkernij die vraagt om meer! Pop, rock en 
 alternatief; de hele poppenkast komt voorbij.
22:00 Frank Fish band Speelt gitaar georiënteerde rock, funk & blues 
 songs en natuurlijk ook een aantal blues / rock classics met hints
 van science �ction en natuurlijk veel humor. 

 SUNDAY
14:30 Emma & the Sweet Tones Laat zich moeilijk onder één noemer
 vangen; invloeden uit de jazz, blues, latin en rock zorgen voor
 een spannende mix van allerlei stijlen, waarin de roots van de
 muzikanten goed tot uitdrukking komen
16:00 Charley Cruz & The Lost Souls De "Souls" schrijven korte,
 melodieuze countrybluespopsongs met een pakkende haaklijn in
 het rijke "Americana" genre. In hun geïnspireerde en intuïtieve
 zoekopdracht binnen dit idioom, variërend van Hank Williams
 naar Calexico, is het makkelijk te verdwalen.
17:30 Little Hat Een gloednieuwe roots formatie uit Nederland die blues
 met een rock ’n roll feel combineren tot hun eigen unieke geluid. 
19:00 Ocobar De oerknal van rock-'n-roll, waarin de band naar de 
 oorsprong van de rock-'n-roll gaat; daar waar het begon in de
 Sun Studio te Memphis.  
20:30 Little Hat Dit keer niet buiten maar binnen!
21:30 JD Brown & The Bu�alo Beat Dit alternatieve blues & roots
 trio staat garant voor een unieke cocktail van diverse muziekstij-
 len, geserveerd met een hoge dosis energie & passie.
DJ Rockin’ Paul verzorgt de hele dag de muzikale change-overs!

 VISSER’S POFFERTJES STAGE 
   Groenmarkt
 FRIDAY
23:30 King Charles and the Rubinators Het altijd akoestische won- 
 derlijke samenspel van mandoline, viool, 5-string banjo, gitaar, bas
  & vocal harmonies is nog even krachtig als in the good old day's.

 SATURDAY
23:30 Rootbag and Friends Mixen rauwe delta blues, sexy New
 Orleans grooves en swampy R&B...

 SUNDAY
15:00  18 Strings duo 18 Strings brengt een nieuwe mix van rock, pop,
  blues covers afgewisseld met eigen werk.
20:30 Crawling Toddlers Zijn vaker op Big Rivers komen crawlen
 en hebben toen bewezen hele �jne blues te kunnen spelen...

 STADSHERBERG/VERGULDE
 LAMPET STAGE Tolbrugstraatt
  FRIDAY
19.00 Ariesmith Groot feest gegarandeerd met deze Dordtse helden!
20:00 Imaginary Western Met hun aanstekelijke mix van blues,
 blues-rock én rockabilly zetten ze Big Rivers op zijn kop.
22:00 Slapback Johnny De ingrediënten zijn klassieke rockabilly, rock
 'n roll, jump blues en hillbilly

 SATURDAY
14:00 Get Rhythm Begin de zaterdag goed met deze Johnny Cash
 tribute band.
16:00 Slow Burners Brengen een show die het publiek achterlaat met 
 een warm gevoel, zodat zij thuis hun platenkast induiken en
 mijmeren bij de vele tijdloze muziek die ons bestaan reeds
 decennia op�eurt.
18:00 Steven Troch band Haalt zijn inspiratie uit de opwindende
 bluessounds van Chicago en de Westcoast en combineert deze
 verschillende invloeden altijd met een persoonlijke touch.
20:00 The Goon Mat & Lord Benard  Deze twee wild dampende
 garagerockbluesmannen brengen explosieve, vuile rhythm & 
 bluesrock
22:00 The Juke Joints De Zeeuwse bluesrockers en winnaars van de 
 2012 en 2016 Dutch Blues Foundation Award for 'Best Dutch
 Blues Band' zetten al 34 jaar podia in vuur en vlam.
DJ Samball zorgt ervoor dat je de hele dag kan blijven dansen !

 SUNDAY
14:00 Herman Brock Jr & Blue Grass Boogieman Een heuse blue- 
 grass revue van muzikanten in puur vakmanschap. Spetterende
 solo’s van banjo, mandoline, gitaar tot viool, stuwend en
 swingend baswerk en veelstemmige vocalen.

 NIJHOFF SCHILDERS STAGE
   Bagijnhof
 FRIDAY
19:00 Friends on Friday Lucien Foort, Rene vd Weijde en Eddie4tune!
 Dit wordt een wild muzikaal verrassend feest op het Bagijnhof!!

 SATURDAY
14:00 De Donuts De toppers in blaasmuziek
16:30 Dansdemonstratie dansworkshop door Ronald4Salsa
17:30 Sin Pausa Dansen op Latin jazz en traditionele Cubaanse muziek 
18:30 Dansdemonstratie dansworkshop door Maira Dance
20:00 Rey Cabrera y sus Amigos Deze Cubaanse topper en zijn vrienden
 laten de ‘Son’ schijnen op het Bagijnhof
21:00 Dansdemonstratie dansworkshop door Giants Salsa
22:00 Team latino brengt ‘n mix van salsa, merengue en bachata met
 een moderne touch zoals de reggaeton, salsaton en merengueton.

  SUNDAY
14:00 Lamarotte Dé dixie-cult band uit Nederland. Jazz met ’n knipoog!
16:30  Sunny Side Up Akoestisch duo dat �jne, mooie en swingende
 liedjes ten gehore brengt van toen tot nu.
18:30 Def Americans Kom en geniet van deze Johnny Cash coverband!

 RESTAURANT POST
   Johan de Wittstraat 28
 FRIDAY AFTERPARTY
23:30 AFTERPARTY/DJ Jasper Clash Deze DJ zijn geluid is mooi,
 warm, diep en goed om de mensen in de juiste mood te krijgen
 aan het begin van een clubnacht. 

 SATURDAY
12:00 The Revenue Op het repertoire staan nummers van onder
 andere Pearl Jam, Foo Fighters, Editors, Kings Of Leon, Paul
 Weller, Lenny Kravitz en Alice in Chains
13:10 Rob van Rij / Zsuzsanna Kasius Grote voorbeelden zoals, Glen
 Hansard, John Mayer, The Tallest Man on Earth & Gregory Alan
 Isakov, hebben er voor gezorgd dat er een mooie balans tussen 
 Folk, Country en Pop is terug te vinden in zijn liedjes.
23:00 AFTERPARTY/DJ Soulpat Kom dansen bij de huis DJ van Post! 

 SUNDAY
11:00 ONTBIJTCONCERT Vincent Vilouca Unplugged 
 Bestel een heerlijk ontbijt en laat je verwennen op de klanken van
 Vincent Vilouca Unplugged, een zeer veelzijdige artiest
14:30 Nicholas Joan trio Gepassioneerde alternative rock singer-
 songwriter met kennis van muziek
15:30 Francesco Daniel Brengt naast eigen Engelstalige nummers 
 ook covers uit. Hij begeleidt zichzelf op zijn akoestische gitaar. 
POST AFTERPARTY VOOR DE  BIG RIVERS DIEHARDS! Entree €7,50
22:00 DJ Vincent Combineert smaakvol en moeiteloos diepe
 basslijnen met zomerse funky melodieën.
22:30 The Dawn Brothers In hun eigen woorden: “We play the old
 souls from the future”

 BINNENSTAD STAGE
   Overal in het oude centrum kun je ze tegenkomen...

 FRIDAY
20:00 BRASSOciety Sinds enkele jaren de Big Rivers huisband met hun
 New Orleans geinspireerde brass muziek.

 SATURDAY
14:00 BRASSOciety ook vandaag weer aanwezig, onze huisband sinds
 jaren!

 SUNDAY
14:00 BRASSOciety en jawel…ook vandaag genieten van de
 Big Rivers huisband!!

 Big Foodtruckfestival 
 De wereld komt aan je voorbij  op  het Big Foodtruckfestival.
 Kom lekker eten en loungen bij de Gira�e op de Houttuinen


