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Wat een ervaring. Helemaal naar Oostenrijk voor een festival met 
een line-up waar je ‘u’ tegen zegt, en alles betaald door het bedrijf 
waar je voor fotografeert. Maar het was geweldig en ik heb intens 
genoten. 10 tot en met 12 juli 2014 was het zover. Ik was aanwezig 
op Electric Love festival. Niet op zomaar een plek in Oostenrijk. 
Het festival vond plaats op de Salzburgering in SalzburgerLand. 
Normaal gesproken vinden hier F1-races plaats, maar voor drie 
dagen lang was deze locatie helemaal omgetoverd. 

Het festival bestond uit drie stages 
en in de heuvels erom heen waren 
meerdere campings gevestigd. De 
drie stages waren onderverdeeld 
in genres. De mainstage bestond 
voornamelijk uit populaire dance acts. 
Nederlandse artiesten als Hardwell 
en Armin van Buuren waren hier de 
hoofdacts. Er was ook een wat hardere 
stage met voornamelijk hardstyle. 
Hier kwamen artiesten als Code Black, 
Wildstylez en Brennan Heart.Als 
laatste was er een drum & bass-stage. 
Delta Heavy, Flux Pavilion en Feed Me 
stalen hier de show.

Valse start
Donderdag rond 18.00 uur zou 
het festival officieel van start gaan. 
Ik mocht gelukkig al eerder het 
terrein op zodat ik een goede plek 
kon vinden om ook te kunnen 
fotograferen. Het zou niet lang meer 
duren voordat duizenden mensen 

uit Oostenrijk maar ook Duitsland 
en Frankrijk het terrein zouden 
bestormen. Toch duurde dit langer 
dan verwacht. De deuren gingen uit 
eindelijk pas rond 20.00 uur open 
en het feest begon rond 20.30 uur. 
Achteraf bleek er een storm te zijn 
geweest die de opbouw van het 
festival had vertraagd. Hierdoor 
merkte ik wel dat Nederlandse 
festivalbouwers toch beter voorbereid 
zijn op dit soort dingen. In Nederland 
was dit mogelijk niet gebeurd. Maar 
het mocht de pret niet drukken. De 
officiële start was immers wel een 
groot succes.

De vrijdag en de zaterdag
Deze twee dagen waren echt 
genieten. Een supergoede line-up en 
mensen die intens aan het genieten 
waren, zorgden voor een fijne sfeer. Ik 
had VIP-tickets dus kon ergens op de 
verhogingen dichtbij de Mainstage, 

De mainstage 
met artiesten 
als Armin 
van Buuren, 
Hardwell
en Afrojack

ELECTRIC LOVEFestial
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zodat ik het terrein goed kon zien. 
Ik had regelmatig kippenvel van de 
mensen die beneden verschillende 
artiesten meer dan welkom heette. 
Duizenden handen gingen dan weer 
de lucht in en vormde een hartje. Ook 
als je verder het terrein op liep zag je 
iedereen genieten.

Even de praktische zaken
De tickets voor dit festival waren niet 
heel prijzig. De muntjes overigens ook 
niet. 1 euro was 1 muntje. Een biertje 
was vier muntjes. Maar dit waren 
geen Nederlandse biertjes. Dit waren 
echte Oostenrijkse halve liters. Ik had 
ook het geluk dat ik VIP-kaarten had. 
Hierdoor kreeg je op alles van Red 
Bull korting, aangezien zij het festival 
sponsorde. Hiermee betaalde je voor 
een Red Bull met rode Wodka maar 
twee muntjes, en da’s echt geen geld. 
Elke soort Red Bull zonder mix, cola en 
water was overigens gratis.

Ook het eten had redelijke prijzen 
en er was genoeg keus. Een broodje 
met bratwurst kostte je vier muntjes 
en voor een hele maaltijd was je niet 
meer dan acht muntjes kwijt.
De wc’s waren niet zo goed geregeld 
zoals we dat hier in Nederland 
gewend waren. De wc stroomde rond 
een uur of 17.00 elke dag opnieuw, 
stuk voor stuk, over en stonden niet op 
de meest handige plaatsen. Zo stond 
er een rij wc’s behoorlijk vooraan 
bij de mainstage. Dus als je moest, 
moest je eerst door alle mensen heen 
om te hopen op een schone en niet 
overstroomde wc.

Krewella
Krewella kende ik niet, maar die stond 
op de mainstage voor Armin van 
Buuren, dus die wilde ik graag zien. 
Twee meiden kwamen het podium 

op, één hen ging achter de draaitafels 
staan en de andere zong. Maar wat 
een feest bouwde zij. Ze zongen 
allebei, soms samen en soms alleen, 
maar beiden hadden een gouden 
keel. Ze kregen dan ook het hele 
publiek gek. Ik ben sinds Electric Love 
helemaal fan.

Mijn mooiste moment
Mijn ouders zijn groots fan van Armin 
van Buuren en ik kan inmiddels zijn 
nummers ook dromen. Ik had hem 
alleen, in tegenstelling tot mijn ouders 
nog nooit zien optreden. Maar hij 
kwam op de zaterdagavond toch 
echt een goed feestje bouwen. Hoe 
gaaf is het om een Nederlandse top-
dj midden in een prachtig land als 
Oostenrijk zo’n feest te zien bouwen. 
En wat waren mijn ouders jaloers! 
Maar niet alleen Armin van Buuren 
maar ook Hardwell, Afrojack, Brennan 
Heart, Wildstylez en nog een heleboel 
andere Nederlandse top-dj’s waren 
van de partij. Stiekem was ik super 
trots op ons kleine kikkerlandje.

Al met al een festival om niet te 
vergeten. De sfeer, de muziek, de 
mensen en niet te vergeten de line-
up waren in één woord top. Wij zijn 
denk ik wel een beetje verwend in 
Nederland met de organisatie van 
festivals als de onze, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Ik heb genoten 
en als het kan ga ik dit jaar weer.

Armin van 
Buuren rockt 
de mainstage

Krewella 
steelt hier de 
show.

Vele 
soveniers 
waren te 
koop. Zo ook 
de Electric 
love petten.
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Sinds oktober 2014 werk ik parttime bij Amac. 
Misschien ben je dit wel eens tegen gekomen tijdens 
het shoppen. Amac is namelijk een groeiende Apple 
premium reseller. Ik werk met veel plezier in de 
winkel in Amersfoort.

Begin september moest ik een nieuwe 
laptop aanschaffen voor school. Uit 
ervaring wist ik dat ik een Apple wilde 
kopen. Waar kan je dat nu beter doen 
dan een winkel die gespecialiseerd is 
in deze producten. Ik ging met mijn 
vader naar de winkel en had een erg 
leuke verkoopervaring. Uiteindelijk 
stond ik bij de kassa om af te rekenen 
en hadden we het over hoe het is 
daar te werken. De medewerker 
gaf in dit gesprek uiteindelijk aan 
dat ze nog medewerkers zochten. 
Eenmaal thuis, na het installeren van 
mijn splinternieuwe macbook, ben ik 
meteen aan de slag gegaan met het 
maken van een leuke motivatiebrief.

Na best een lange tijd werd ik 
benaderd door de HR medewerker 
van a-mac dat ik op gesprek mocht 
komen. Vanaf dat moment ging het 
heel snel. Ik moest langs komen op 
het hoofdkantoor in Utrecht en werd 
daarna meteen door verwezen naar 
de winkel in Amersfoort. Kort daarna 
werd ik door Amac Amersfoort gebeld 
om daar op gesprek te komen. 
Een dag na mijn sollicitatie werd ik 

gebeld door mijn baas dat ik was 
aangenomen en meteen aan de slag 
kon. Ik moest namelijk meteen worden 
klaargestoomd voor de feestdagen.

Vanaf het begin dat ik kwam werken 
hebben ze hun best gedaan mij 
zo goed mogelijk te begeleiden. 
Ik moest met mensen meelopen 
tijdens verkoopgesprekken, mensen 
luisterde met mij mee tijdens 
verkoopgesprekken, ik kreeg 
feedback over mijn gesprekken, 
ik volgde meteen verschillende 
verkooptrainingen en ook online werd 
mijn kennis verbreed.

Inmiddels ben ik een halfjaar verder 
en is mijn contract verlengt. Ik werk 
nog steeds met veel plezier voor dit 
leuke bedrijf. Op het moment word 
ik ook opgeleid tot nieuwe trainer 
en ben onlangs nog opgeleid tot 
service medewerker. Weer een nieuwe 
uitdaging. Verder probeer ik me in alle 
opzichten steeds meer te ontwikkelen, 
ik leer elke dag wat bij. 

MIJN WERK BIJ:

Kerst bij 
A-mac. 

Iedereen 
in rode 

werkkleding.

Na het werk 
wordt er 

regelmatig 
een drankje 
gedronken.

Amac
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Over Amac
Amac heeft 23 winkels verspreid door Nederland. Amac is een Apple 
Premium Reseller en Apple Authorised Service Provider en biedt verder een 
zeer uitgebreid assortiment aan service, ondersteuning en reparaties. Amac 
Amersfoort was een van de eerste die zijn deuren opende in 2005 na de locatie 
in Utrecht.
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FOTOGRAFIEAmsterdam
Ik ben al een aantal jaren bezig met fotografie en wil graag mijn 
liefde hiervoor aan jullie overbrengen. Daarom plaats ik elk 
uitgave een korte workshop of foto’s door mij gemaakt. Deze keer 
een kleine selectie uit een dagje fotografie in Amsterdam.
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Foto 2. 
Misschien niet een heel ander plaatje 
dan de vorige foto. Wat er wel anders 
is, is dat ik de foto bijna helemaal 
zwart wit heb gemaakt op de rode 
kleuren na. Ik stond op deze brug 
bij de Wallen en zag eigenlijk overal 
de rode lichten tussen de bomen 
door. Dit was voor mij toch wel ‘het’ 
beeld wat vele mensen hebben bij 
Amsterdam en de Amsterdamse 
Wallen. 

Foto 3
Dit was een hele lange en verlaten 
roltrap die al een tijdje stil stond. 
Bovenaan de roltrap was ook niets 
te vinden. Je ziet alleen de witte en 
grauwe lucht op deze foto. Ik vond 
dit beeld erg mooi. Voor mij gaf dit 
een gevoel alsof het, het einde van de 
wereld was. 

Foto 4 
Weer een sfeerbeeld vanuit 
Amsterdam. De vele bruggen en 
grachten sieren deze stad. Wat je op 
deze foto ziet is een onderdeel van 
een oude ophaalbrug. 

Foto 5 (volgende pagina)
Voor mij was dit een gek moment 
tijdens mijn wandeling door 
Amsterdam. Ik weet nog dat we in 
een redelijk druk straatje liepen met 
veel toeristische winkeltjes en dat ik 
aan het eind van de straat de hoek om 
moest en dit beeld zag. Het had voor 
mij iets Venetiaans, iets buitenlands. 
Maar door de bepaalde architectuur 
voelde het toch wel erg Nederlands 
aan. Deze plek deed wat met mij en 
ik heb ook echt genoten toen ik deze 
foto maakte.

Voor het maken van foto’s ga ik 
regelmatig op stap. Ook wil het 
wel eens zo zijn dat ik gewoon 
mijn camera meeneem terwijl ik 
met vrienden op stap ben. Dat was 
tijdens het maken van deze foto’s het 
geval. Tijdens het wandelen door 
Amsterdam, loop ik als een toerist 
met mijn camera om mijn nek terwijl 
mijn vrienden een beetje lol trappen. 
Ik probeer ondertussen de mooiste 
en lelijkste plekjes van Amsterdam 
te spotten en ze zo op de foto te 
krijgen zoals ik ze zie en ervaar. Wat 
ik zelf vooral belangrijk vind tijdens 
het fotograferen is in je eigen stijl jou 
gevoel overbrengen die je tijdens het 
maken van de foto hebt ervaren. Wat 
ik bij al deze foto’s zag en voelde zal ik 
ook proberen te omschrijven per foto.
 

Foto 1 (vorige pagina)
Voor mij was dit het typische 
Amsterdam gevoel. Misschien wel 
bij je bekend. De brug met daarop 
vele kapotte en versleten fietsen 
die zijn achtergelaten door hun 
eigenaar. Grachten waar verschillende 
bootjes in liggen. Van sloepjes tot 
rondvaartboten. Dezelfde grachten 
die begin augustus vol liggen met 
bootjes met een heleboel homofiele 
mensen erop, die de vrijheid vieren 
op de Amsterdam gay pride vieren. 
De prachtige maar onbetaalbare 
grachtenpanden waar ik alleen maar 
van kan dromen. De vele toeristen 
van over de hele wereld die naar 
ons kleine kikkerlandje komen voor 
de wiet en de hoeren. Kortom wat 
ik in deze foto heb geprobeerd is 
vast te leggen hoe ik, maar ook vele 
andere Nederlanders en toeristen, 
Amsterdam zie.

Foto 2, de 
Wallen in 
Amsterdam

 
 

Foto 3, de 
verlaten 
roltrap.

Foto 4, de 
ophaalbrug.
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Mijn muziek
 Selah Sue

Muziek is voor mij mijn hele leven al heel belangrijk. 
Daarom heb ik ook in elk magazine opnieuw de 
rubriek: Mijn muziek. In deze rubriek vertel ik elke 
keer iets over een van mijn favoriete bandjes en 
artiesten en waarom ik vind dat je dit echt moet gaan 
luisteren. Deze keer gaat het over Selah Sue. Zij is een 
Vlaamse zangeres met een hele rauwe en sexy stem. 

Hierna is ze steeds bekender 
geworden. Van september 2008 tot 
eind augustus 2009 zat ze in de schoot 
van AB Artist In Residence. Hierdoor 
werd ze een bekende huisartiest en 
daarom kon ze een demo opnemen. 
Ze coverde in eerste instantie artiesten 
als Amy Winehouse en Erykah Badu 
maar kwam als snel met haar eerste 
CD. Hier staan ook wat nummers op 
die voor sommige misschien bekend 
zijn. Ik heb ook een lijstje gemaakt van 
mijn top 5 nummers die je echt MOET 
luisteren.

Na dat ze deze route had bewandeld, 
duurde het niet lang voordat ze mocht 
optreden op festivals als North Sea 
Jazz Festival, Rockwerchter, Pinkpop 
en Lowlands. Ook is ze inmiddels 
meerdere keren ter horen geweest bij 
de wereld draait door.

Sanne Putseys beter bekend als 
Selah Sue is afkomstig uit het Vlaams-
Brabantse Leefdaal. Toen ze vijftien 
was begon ze met akoestisch gitaar 
spelen. Op dat moment begon ze 
ook meteen met liedjes schrijven. 
Twee jaar later trad ze als jongste en 
enige vrouwelijke artiest op tijdens het 
opensongcontest Open Mic-avond 
in Het Depot in Leuven. Organisator 
en zanger Milow merkte haar op 
en vroeg haar op te treden in zijn 
voorprogramma en op die manier 
begon haar carriere.

Toen de radiozender Studio Brussel in 
het programma Volt op zoek ging naar 
de toekomst van de Belgische muziek, 
mochten tal van gevestigde Belgische 
waarden hun protegé voorstellen en 
voor Milow was dat Selah Sue. Samen 
speelden ze dan Explanations op de 
radio.
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Inmiddels heeft ze al meerdere prijzen 
gewonnen. Zo won ze de Music 
Industry Awards 2010 en 2011, de MIA 
voor “Beste vrouwelijke soloartiest”, de 
MIA voor “Best verkochte artiest” en 
de MIA voor “Best verkochte album”.  
Ook kreeg Selah Sue een European 
Border Breakers Award (EBBA). Dit is 
een prijs die jaarlijks wordt toegekend 
door de Europese Commissie 
aan tien Europese artiesten die 
grensoverschrijdend succes hebben 
met hun eerste Europese release. Op 
11 januari 2012 werd bekendgemaakt 
dat Selah Sue bovendien de EBBA-
publieksprijs heeft gewonnen – deze 
wordt door het publiek gekozen uit de 
tien winnaars van een EBBA.

Op zaterdag 3 december 2011 
ontving ze van Paul de Leeuw en 
Sinterklaas een goude plaat voor 

Top 5 van nummers 
die je MOET 
luisteren van 

Selah Sue

1. Raggamuffin

2. Mommy

3. Black part love

4. My world

5. Crazy vibes

de Nederlandse verkoop van haar 
debuutalbum.

Inmiddels heeft Selah Sue al twee 
albums uitgebracht. Haar laatste 
album kwam april dit jaar uit. 

Hoe ik haar heb ontdekt.
Ik luisterde naar Walk off the earth, 
een van mijn andere favoriete bands. 
Deze band covered een heleboel 
nummers op youtube zo ook het 
nummer: I can’t take my eyes off 
you, op 15 januari 2014. Dit nummer 
coverde ze samen met Selah Sue. 
Een voor mij, op dat moment, nog 
onbekende artiest. 

Een korte tijd later liet mijn ex een 
nummer horen, die mij ook erg 
aansprak, blijkbaar ook van Selah Sue. 
Maar ik wist inmiddels echt niet meer 
dat dit dezelfde artiesten waren. Na 
een tijdje ontdekte ik meer van haar 
nummers, zo ook de cover met Walk 
off the earth. Sindsdien ben ik fan.

Waarom Selah Sue?
Ik wordt eigenlijk elk moment van de 
dag vrolijk van haar stem. Haar stem is 
rauw, sexy en loepzuiver. Haar muziek 
genre(reggea, soul en jazz) is ook erg 
breed en op haar CD’s vind je altijd 
een nummer die past bij de stemming 
die je hebt. Ze heeft een aantal up 
tempo nummers die je dag maken, 
maar mocht je met liefdesverdriet 
thuis op de bank zitten zijn er ook zat 
nummers die je daar in goed steunen. 
Ik was meteen verliefd bij het horen 
van haar stem en toen ik zag hoe mooi 
deze vrouw zag was ik verkocht. Wat 
een vrouw! Nu jij nog?
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