A király visszatér: Car Cox három órás szettel jön az EXIT-re!
Minden idők egyik legnagyobb DJ-je, aki sokak számára egyben a szimbóluma is a szakmának, a
nagyszerű Carl Cox válaszolt a rajongók hívó szavára, és megerősítette visszatérését a legendás Dance
Arena-ba, hogy ő is részt vegyen a jövő nyári EXIT fesztiválon! Mivel a nyitó napon, július 4-én fog
zenélni, nagyon magas fokon lesz az energiaszintje a fesztiválozóknak. Szükség is lesz majd rá, ugyanis
aznap ő fogja zárni a bulit egy különleges három órás szettel, így Cox-szal köszönthetik majd a bulizók
a reggelt. A bejelentéssel így az is véglegessé vált, hogy éppen a tizedik évfordulójára érkezik annak a
legendás, 2009-es záró szettjének, amely az egyik legnagyszerűbb partik egyikéként vonult be az
elektronikus zenei történelemkönyvekbe. „Az egyik legnagyobb élményem, amikor az EXIT-en
játszottam” – mondta Cox, majd hozzátette: „Itt magadat kell adnod, ami a lelkedben van, és ez az,
ami igazán különleges az EXIT-ben.”
Habár erős a kötődése az EXIT-hez, mégsem játszott már itt évek óta, köszönhetően annak a
döntésének, hogy amennyire csak lehet, lecsökkentette a fellépéseinek számát. Ezzel együtt azonban
minden egyes fellépése csak még exkluzívabb, mindegyik egy olyan élményt nyújt, amit nem szabad
kihagynod: „Mindenki nagyon izgatott az EXIT csapatából, hogy sikerült Carl-t elhívnunk a jövő évre”
– mondta a fesztivál alapítója, Dušan Kovačević, majd hozzátette: „Azóta, hogy bejelentette a
fellépéseinek számának csökkentését, már csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e valamikor
visszatérnie. Az érzelmes meghívó, amit a rajongókkal együtt küldtünk neki, szerencsére fülekre talált
és Carl is megerősítette, hogy szeretne visszatérni az EXIT-re, hogy néhány új fejezetet írjon a
szeretett Dance Arena történetébe.”
Ahogyan az alapító szavaiból is kitűnt, a DJ legenda EXIT-re jövetele egy közös összefogás eredménye,
amely a szervezők és számtalan rajongó együttműködéséből fakadt. Röviddel azt követően, hogy a
szavazók Cox-ra tették a voksukat, miszerint őt látnák legszívesebben a Dance Arena fellépői közt, az
EXIT kirakott egy videót, amelyben visszahívták „King Carl”-t az erőd falai közé. A rajongók rögtön
kapcsoltak és egyből osztani kezdték a videót #CarlCoxEXIT hastaggel, amellyel ők is jelezték, hogy a
„leghardcore-abb közönség”, ahogyan Cox hívta őket, valóban szívesen látná újra. A népszerű dj
rögtön válaszolt is nekik, hogy fellép majd a Legjobb Európai Nagyfesztivál színpadán.
Még régebbi interjúi egyikében Carl Cox azt jósolta, hogy az EXIT képes lehet arra, hogy még további
2-3 alkalommal is elnyerje ezt a díjat. És lám, a jóslat bevált, ugyanis a 2013-as győzelem után idén év
elején újra megkapta a címet a fesztivál.
Az invitáló videó, amely célba ért Carl Coxnál:
https://www.facebook.com/exit.festival/videos/2318200015079063/
Youtube: https://youtu.be/44Y2Gl5wdgE
Carl Cox túlzás nélkül a világ egyik legkeresettebb DJ-je már évtizedek óta. Legendás ibizai
partisorozata, a Revolution 2016-ban intett búcsút és hagyta el a Space-t, azt a klubot, amelyet ő tett
világhírűvé, azonban a távozása ellenére is ő maradt a sziget koronázatlan királya. Emellett népszerű
rádióműsorának, a Global Radio Show-nak is búcsút intett 16 sikeres esztendő után a 2017-es évben,
amelynek a világ 35 országában 17 millió hallgatója volt.

