UHØRT offentliggør flere navne til årets festival
Dansksproget charmeoffensiv, elektronisk storladenhed og
mystiske hvide masker er noget af det, du kan forvente dig på
dette års UHØRT Festival.
De mest fremadstormende bands på den danske musikhimmel vil være at finde
på dette års UHØRT Festival, som finder sted på Refshaleøen den 12. og 13.
august. I sidste uge blev de første navne offentliggjort, og nu løfter vi sløret for
endnu flere spændende acts.
Kunstnerne der i dag bliver tilføjet til årets line-up er:
ALVARADO: Den urbane rapper med rødder i El Salvador har slået sine folder i
det danske drum’n’bass-miljø i mange år efterhånden. Forrige år var hun
sidekick til Black Daniels på UHØRT Festival, men i år er det hendes egen musik,
der står på plakaten.
FABL: Måske har du allerede set FABLs hvide, mystiske masker til SPOT
Festival? I hvert fald leverer drengene bag bandet et stærkt visuelt udtryk, som
går godt i spænd med de tunge beats, en stærk vokal og en eksperimenterende
lyd.
AKSGLÆDE charmerer sig ind på dig med frisk, dansksproget pop leveret af de
fynske fætre Jacob og Mikkel Aksglæde. De har allerede fået stor
mediebevågenhed med afspilninger af singlen ’Lille Taarbæktøs’ på DR’s P3, P6
og P4.
JÆRV er et nordisk stærkt dyr og også Amanda Glindvads kunstnernavn. Med
nordisk minimalisme i den elektroniske musik og nærværende, storladne
følelser i Glindvads vokal opstår et ærligt univers med dramatisk nerve.
Derudover offentliggøres følgende kunstnere også i dag:
The Electric Elephants, Anna Scharling, THE ROSA, Forever Still, Alpha Male
og Ulvetimen
Af andre tidligere offentliggjorte navne på plakaten findes Lowrider Betty, Diet,
THE SONGs, KaSer, AISHA, SORTE FUGLE, AUFORI, LIVLØS, Farveblind,
Fribytterdrømme, Mambe & Danochilango, Astronaut, Masasolo, MONTI og Bak
& Lindemann. Alle navne er valgt af et af landets største lytteudvalg på 36
personer, bestående af bookere, pladeselskabsfolk, 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.

