Så er UHØRT klar med den første række af navne, der skal spille på årets festival til august på Refshaleøen.
Ud af 40 optrædende bands og solister, kan festivalen nu annoncere de første 15 navne!
På listen over de bands, der er klar til at gå på scenen, når UHØRT for tredje gang går løs, kan nævnes SPOT og
Roskilde Rising aktuelle The Entrepreneurs, der er gode for en heftig omgang punket, støjende rock. Bandet har sans
for det ukontrollerbare og skærer deres sange helt ind til benet, samtidig med at de leverer melodistumper, der
sætter sig fast. The Entrepreneurs’ mål er at spille højere, hurtigere og vildere!
Borneland er et andet af de netop annoncerede navne. De spillede på årets SPOT og har derudover en række shows
linet op i sammenhæng med Distortion i København denne sommer. Borneland udgøres af to brødre, der har en
forkærlighed for elektroniske beats. De kreerer en lyd, der fanger opmærksomhed og som både afspejler deres
individualitet og deres fællesskab. Nøglen til deres univers er en perfektionistisk tilgang til produktioner og DJ-sets,
samt en utrolig evne til at grave i små skjulte lyde, muntre rytmer og hypnotiserende vokaler.
Med i puljen af de første annoncerede acts er også Det Kønne Kartel, der består af fire kvinder, som leverer folk
tilsat top-aktuelle tekster om køn i trængte tider og lyse øjeblikke, samt Møl, der ekselerer i et massivt landskab af
hård lyd bygget på et crossover af metal og shoegaze. Resten af de dugfriske UHØRT aktuelle navne er Dør nr. 13,
F.M.K., It's a Synth, Jet Black, Kejthåndet, Solotone, Manus Nigra, The New Investors, PALA, Mund de Carlo og
Whores & Thieves.
HVAD ER UHØRT?
UHØRT er en musikfestival med fokus på nogle af landets mest lovende musiknavne - navne som endnu ikke er kendt
i den brede offentlighed. Tidligere år har bands som eksempelvis The Minds of 99, Keep Camping, Maskinvåd,
Aphyxion, The Attic Sleepers og Sonja Hald optrådt på UHØRT.
Det er en non profit festival med fokus på bandudvikling og hvor musikerne er i centrum. Festivalen så første gang
dagens lys i 2013 og har på rekordtid markeret sig som et væsentligt indslag i det danske udbud af festivaler og livearrangementer. Publikum, musikere og den danske musikscene har i den grad taget festivalen til sig, og i 2015 har
interessen for festivalen nået overraskende nye højder.
Årets uhørte navne indtager festivalens tre scener på Refshaleøen fredag den 7. og lørdag den 8. august. Så kom og
få en forsmag på nogle af de fremadstormende navne, som kommer til at dominere den danske musikscene i de
kommende år.
HVEM STØTTER OP?
UHØRT arrangeres i samarbejde med en række af landets stærkeste vækstlagsaktører herunder
øvelokaleforeningerne Refshalen, Rusk, Rytmisk Musik København og ikke mindst landsorganisationen ORA. UHØRT
samarbejder også med SPOT og Roskilde Festival.
PRAKTISK INFO
Hjemmeside: http://www.uhoert.dk
Billetter: https://billetto.dk/uhoert2015
Facebook: https://www.facebook.com/uhoert
Facebook event: https://www.facebook.com/events/554009441403853/
UHØRT finder sted på: Refshaleøen, Refshalevej 207 A, 1432 København K.
(Se her: http://goo.gl/maps/8uaIG)
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=UGXAlHrRptU

