Velvet Volume, Rest In Beats og Shy Shy Shy er tre af de nye, spændende navne, som UHØRT nu
kan melde klar som en del af musikprogrammet 2. weekend i august på Refshaleøen.
Velvet Volume udgøres af tvillingerne Noa og Naomi samt deres lillesøster Nataja. All-girl trioen spiller rock med
stort R. Det er lige ud af landevejen, råt, uimponeret og med masser af ungdommeligt drive. Velvet Volume skal
nok tiltrække sig det rocksultne publikums opmærksomhed på UHØRT, når de går på scenen og leverer et show.
Rest In Beats’ lyd er viklet omkring et miks af pop og hiphop. Med Rezwans vokal og tekstunivers skaber hun et
ekspanderende og kalejdoskopisk rum, der på én gang føles varmt og velkendt, men som i samme tone synes nyt
og uudforsket. Under Rezwans stemme lægger Sebastian de levende, tektoniske beats, der har rødder i
hiphoppens beatkultur. Duoen udgav i december 2014 deres debut EP Stadig med, Stadigvæk, og så spillede de
også på årets SPOT festival.
Bandnavnet Shy Shy Shy beskriver ret godt Astrid og Simons musik. Deres udtryk trækker i den grad på deres
individuelle personligheder, hvor en bemærkelsesværdig uskyldighed er et bærende karaktertræk for både musik
og tekster. Lyden er en iørefaldende og forførende pop, der på én gang er legende og cool.
Shy Shy Shy har fået en hel del airplay på DR P6 BEAT – bl.a. med sangen ”Do Not Ask”.
Ud over de ovenfornævnte bands, er følgende nye navne også klar til årets UHØRT: Chain Wallet fra Norge,
Chronicle, Death Machine, Moses: "Andreas", Small Time Giants, SLYCK, samt svenske The Bongo Club, der
også kunne opleves på årets SPOT.
Tidligere annoncerede bands er: The Entrepreneurs, Borneland, Det Kønne Kartel, Møl, 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.
Festivalen UHØRT har fokus på nogle af landets mest lovende musiknavne - navne som endnu ikke er kendt i den
brede offentlighed. Festivalen, der i 2014 havde 3000 besøgende, har på rekordtid markeret sig som et
væsentligt indslag i det danske udbud af festivaler og live-arrangementer, og publikum, musikere og den danske
musikscene har taget festivalen til sig.
UHØRT arrangeres i samarbejde med en række af landets stærkeste vækstlagsaktører herunder øvelokaleforeningerne
Refshalen, Rusk, Rytmisk Musik København og ikke mindst landsorganisationen ORA.
Festivalen samarbejder også med SPOT festival og Roskilde Festival.
UHØRT er en non profit festival med fokus på bandudvikling, hvor musikerne er i centrum.

Årets uhørte navne indtager festivalens tre scener på Refshaleøen fredag den 7. og lørdag den 8. august.
Hjemmeside: http://www.uhoert.dk - Billetter: https://billetto.dk/uhoert2015
Facebook: https://www.facebook.com/uhoert Event: https://www.facebook.com/events/554009441403853/
UHØRT finder sted på: Refshaleøen, Refshalevej 207 A, 1432 København K. (http://goo.gl/maps/8uaIG)
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=UGXAlHrRptU

