De sidste navne offentliggøres i dag!
De sidste nye navne er blevet tilføjet plakaten til UHØRT Festival 2016, og det er
derfor nu officielt, at festivalen vil byde på en overflod af nye fantastiske talenter
– i alt hele 37 – som spiller på Refshaleøen den 12.-13. august. De kunstnere, som
offentliggøres i dag, er:
Ida Kudo: Ida Kudo er et mekka af asiatisk girl power, afrikansk live-percussion
blendet med elektroniske beat-stærke produktioner. Med to yderst kompetente
percussionister ved sin side, skabes en ægte tribal-stemning blendet med et
catchy elektronisk fundament og en stærk vokal.
Big Dust: Den københavnske trio Big Dust leverer elektronisk rock, hvor
tematikken i lyd og billedmateriale henleder tanken på det ydre rum. Musikken
er opbygget omkring energiske synthbeats, sløv forvrænget elguitar og dertil
croonende vokal.
The White Dominos: Aarhus' rebelske rockdarlings er klar til at vise Danmark
og resten af verden, hvordan man gør det! Med en gennemtrængende vokal,
fængende riffs og et energisk sceneshow har The White Dominos sparket dørene
ind på den danske musikscene.
Mirja Klippel: En finsk sangerinde, multiinstrumentalist og komponist, som med
inspiration fra de dybe, finske skove, høje svenske fjelde og brede danske fjorde
maler musikalske og poetiske landskaber. Hun har allerede bjergtaget anmeldere
og publikummer rundt omkring i Europa.
John Alcabean: Tag ungdommens naive mod. Bland det med dybe følelser om at
konfrontere den inderste frygt. Og kør så det hele gennem en skærende
distortion-pedal, mens du tilsætter en omgang drivende trommer. Så har du John
Alcabeans formel på musik der rykker!
Few Wolves: Den danske producerduo Few Wolves kombinerer
gennemarbejdede vokaler med elektroniske beats af høj kvalitet for at skabe en
dyb og fremtidig lyd. Ulvene har produceret individuelt i snart et årti, men gik i
2015 sammen om at skabe dette fælles projekt.
Tidligere offentliggjorte navne på plakaten er:
Lhuma, Cisser, Drengebande, Rebecca Lou, The Ritual, Sweet Tempest,
Slowes, Lowrider Betty, Diet, The Songs, Kaser, Sorte Fugle, Aufori, Livløs,
Farveblind, Fribytterdrømme, Mambe & Danochilango, Astronaut,
Masasolo, Monti, Bak & Lindemann, Anna Scharling, The Rosa, Forever Still,
Alpha Male, Ulvetimen, Alvarado, Electric Elephants, Fabl, Aksglæde og
Jærv.
Alle navne er valgt af landets største lytteudvalg på 36 personer, bestående af
erfarne bookere, pladeselskabsfolk, musikere, radioværter og musikjournalister.

Om UHØRT Festival:
WEB: uhørt.dk
FACEBOOK: facebook.com/events/978837938859036
Billetter: Kr. 100,- for begge dage / Kr. 75,- for én dag.
https://billetto.dk/da/events/uhoert2016
For mere info, kontakt Louise Taarnhøj på taarnhoej@klixkommunikation.dk,
27288879.

