Lost Frequencies és Tom Walker is ott lesz az EXIT-en!
A legmenőbb és legaktuálisabb előadók sora érkezik Péterváradra a július 4-7-ig megrendezésre
kerülő EXIT Festival-ra, Szerbiába. Olyan sztárok fogadták el eddig a felkérést, mint a The Cure, Greta
Van Fleet, Carl Cox, Phil Anselmo, vagy Sofi Tukker, Dimitri Vegas & Like Mike és még sokan mások.
Hozzájuk csatlakozik most a toplisták rendszeres szereplője, a sláger gyáros Lost Frequencies és a
2018-as év egyik legnagyobb indie rock slágerének, a Leave a Light On c. dalnak a szerzője, Tom
Walker. Az EXIT Main Stage továbbá a belga elektronikus duót, a Two Pauz-t is köszöntheti, akiknek a
zenéiről maga Lost Frequencies és Martin Garrix is elismerően szóltak.
A belga szupersztár Lost Frequencies, aki ontja a slágereket, az EXIT nagyszínpadára érkezik majd
nyáron! A dalai, például az Are you with me vagy a Reality a Youtube-on több száz millió
megtekintésnél tartanak már, előbbi az európai slágerlistákat is meghódította. Tavaly nyáron
számtalan fesztivál közönségét mozgatta meg, köztük a Sea Dance fesztivált is, idén viszont az EXIT-re
látogat majd el Felix De Laet. Fülbemászó dalai közül minden bizonnyal ott lesz a repertoárjában a
legutóbbi slágere, a Melody is, amelyet James Blunttal készített közösen, és ami majdnem 100 millió
megtekintésnél jár már a Youtube-on. A múlt század slágerének, a What is Love-nak a feldolgozását
még az eredeti előadók is dicsérték, reméljük azt is hallhatjuk majd. Bár még csak 25 éves, Lost
Frequencies tiszteletreméltó karriert tudhat maga mögött, amiben nem kis szerepe van annak is,
hogy a Tomorrowland négy éve folyamatosan saját színpadot biztosít neki.
Tom Walker Skóciában született és nőtt fel, és pillanatok alatt sztárrá vált, miután kiadta a
nemzetközileg is óriási sikert hozó Leave a Light On c. dalát, amit kétmillió példányban adtak el,
számos országban lett toplista vezető, valamint eddig 300 millió alkalommal streamelték a különböző
szolgáltatókon keresztül. A több országban is platinalemezt érő album elindította a népszerűség útján
az Egyesült Államokban is, ahol szintén megismerték a nevét a slágerlistákról és különböző TV
showkból is. Tehetségére felfigyeltek a BRIT Awards döntéshozói is, ahol jelölték dalát a Legjobb Brit
Kislemez díjára, valamint Tomot a Legjobb Brit Előadó címre. Az EXIT Festival közönségének
lehetősége lesz élőben hallani olyan slágereket tőle, mint a Just You and I, a Fly Away With Me vagy
az Angels, de a Rudimentallal közösen készített energikus Walk Alone-t is. Türelmetlenül várjuk a
debütáló nagylemezét, a What A Time To Be Alive c. albumot is, amelyet márciusra ígért. Ezen a
lemezen olyan előadók működtek közre vele, mint Adele, az Arctic Monekyt, Ed Sheeran vagy a Years
&Years.
A brüsszeli duó, a Two Pauz saját egyedi hangzásukat hozzák majd el, ami az erős elektronikus zenei
alapot ötvözi a dallamos melódiákkal. A Space c. deep house trackjüket Martin Garrix kiadójánál, az
STMPD-nél adták ki, emellett készítettek remixet Lost Frequencies slágeréhez, a Melody-hoz, de
mellette az Ofenbach-nak is készítettek már remixet.
Az EXIT Festival 2019. július 4-7. között kerül megrendezésre a szerbiai Újvidéken található
Péterváradi Erőd területén. A fesztiválra eddig bejelentett sztárok a teljesség igénye nélkül: The Cure,
Carl Cox, Greta Van Fleet, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Tom Walker, Phil Anselmo &
The Illegals, Sofi Tukker, 65daysofstatic, Tarja, The Selecter, Atheist Rap, Arcturus, Entombed A.D,
Peter and the Test Tube Babies és a Total Chaos.

