UHØRT offentliggør mere ny musik!
Der er en måned til åbningen af årets UHØRT Festival, hvor du kan glæde dig til
at opleve nogle af de mest toneangivende bands på den danske musikhimmel
netop nu. Festivalen finder sted på Refshaleøen den 12. og 13. august. Da det
selvfølgelig handler om musikken løftes sløret for en række nye navne, der vil
pryde plakaten i år.
SLOWES: Slowes laver iørefaldende, skandinavisk synthbaseret pop. Rent
stilistisk nikker Slowes i retning af sen Fleetwood Mac og Tame Impala, og
beskriver gennem musikken en slags eksistentiel ensomhed.
SWEET TEMPEST: En spændende dream-poppet duo, som i et par år har ulmet i
Københavns undergrund, og som nu har rykket rødderne op og er flyttet til
Berlin. Musikken består af en drømmende kvindevokal lagt over et elektronisk,
velproduceret lydfundament.
THE RITUAL: The Rituals musikalske univers trækker på de nordamerikanske
indianeres kultur og tradition. Det er rock’n’roll som den bør lyde; “swampy riffs
and pagan vocals” - en ceremoniel akt, hvis formål er at vække rockens sovende
sjæl.
REBECCA LOU: Rebecca krystalliserer dét, der altid har været rockens
fornemmeste opgave – at frigøre os. Det gør hun med punket, melodisk rock, der
har sine egne vinger, og ingen eller intet kan holde hende nede på jorden.
DRENGEBANDE: Med deres fine, dansksprogede pop er Drengebande midt i en
muskalsk udvikling, og beskriver selv, at de er kommet i teenagefasen. Bandet er
en stolt del af Thy Music Collective.
CISSER: Med stilsikkert akustisk guitarspil og en skrøbelig, fin vokal følger
aarhusianske Cisser i fodsporet på den amerikanske folktradition. Igennem sine
sange fortæller Cisser historier med indlevelse og nysgerrighed.
LHUMA: Hver tone er dirrende af inderlighed og nærvær. De rå og kantede
elektroniske beats skaber en maskulin underlægning til den forførende, stærke
kvindelige vokal. LHUMA er pop og alligevel langt fra. Det er drømmende
langsomt og sært tillokkende.
Tidligere offentliggjorte navne på plakaten er:
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.

