Az EXIT idén nyáron napjaink legjobb techno és house sztárjait vonultatja fel!
Az elmúlt éveket figyelembe véve az önmagában is látványos Dance Arena színpada idén még rátesz
egy lapáttal az EXIT Festival-on. Carl Cox fellépése már korábban biztos volt Európa egyik
legnagyszerűbb elektronikus zenei színpadán, most azonban további headlinerek csatlakoznak a
szerbiai bulihoz, amire július első hétvégéjén kerül sor. Bár még további nevek is bejelentésre várnak,
azonban már így is szinte biztosnak tűnik, hogy történetének legerősebb techno és house line up-ját
sikerült idén megszervezni a kolosszális Arénába. Hogy mást ne mondjunk, egy kétórás szettel érkezik
az egyik legnépszerűbb berlini techno producer, Paul Kalkbrenner, aki stadionokat tud megtölteni. A
2014-es szettjét a Brandenburgi kapunál például fél milliós tömeg ugrálta végig, Kalkbrenner maga
pedig mára már a zenetörténelem része. Egyértelműen az elektronikus zene nagyágyúi közé kerültek
az új hullám jeles női képviselői, Amelie Lens és Charlotte de Witte, akik óriási utat jártak már be a
belga tinédzser éveik óta. A zene iránti hamisítatlan szeretetüknek hála számtalan teltházas show-t
adtak már világszerte, mindketten szupersztárokká váltak mára és egyben egyedülálló tehetségei is
napjaink techno zenéjének.
Csatlakozik a társasághoz a detroiti virtuóz Jeff Mills is, aki futurisztikus techno hangzását hozza majd
a káprázatos pétervári erődbe, ahol minden nyáron megrendezésre kerül Európa egyik legnagyobb
fesztiválja. A nagyszerű Maceo Plex, aki a legnagyobb fesztiválokon is egyértelmű headliner hibátlan
hangzásával, és aki megváltoztatta az elektronikus zenét és eltörölte a zenei műfaj kategóriákat,
szintén ellátogat egyik kedvenc színpadára. Manapság szinte már rezidens a fesztiválon, azonban
egyszer egy dokumentumfilmben elárulta, mennyire meglepődött, amikor először érkezett felkérés
az EXIT-től. Egy másik szuperhős is vár arra, hogy ellátogasson az Arena-ba, ő Boris Brejcha, a német
producer, akit könnyű felismerni a joker álarcról. Saját maga által megalkotott hangzása, amit „high
tech minimalnak” neveztek el, az egyik legnépszerűbb stílus lett. Története során először
köszönthető az EXIT Dance Arena Peggy Gou-t, a feltörekvő koreai sztárt, aki kiváló szelektornak és
hangulatteremtőnek bizonyult, így nem hiába figyeltek fel rá a tavalyi évben a kritikusok és a
rajongók egyaránt.
Az idén az Arena-ban debütálók közül az egyik legérzelmesebb lehet Dax J fellépése, akit világszerte
hangos ováció fogad, bármerre jár, de nem csak a rajongók imádják, hanem a média is és
természetesen a legnagyobb fesztiválok szervezői is. Pontosan tíz év telt el azóta, hogy megnyerte az
EXIT dj versenyét, mint akkor még ismeretlen előadó, aminek köszönhetően először léphetett fel az
EXIT-en, bár akkor még csak az egyik legkisebb színpadon. Az Arena egy másik debütálót is
köszönthet Monika Kruse személyében, aki a világ egyik legjelentősebb kiadóját, a Terminal M-et
igazgatja. Számos felkérés után a népszerű duó, az Adriatique is végre eljut a pétervárdi erőd falai
közé, akikhez csatlakozik két feltörekvő sztár is, az egyik legizgalmasabb live act-eket produkáló
Johannes Brecht, valamint Satori.
A regionális színtér erősödésével összhangban a legerősebb rezidens lineup érkezik idén, akik a
headlinerekkel együtt remek csapatot fognak alkotni. Közéjük tartozik a régió elsőszámú duója,
Mladen Tomic és Sinisa Tamamovic, a két bosnyák producer, ahogyan a szerbiai helyi hős, Ilija
Djokovic is, akinek friss kismeleze, az Atom éppen a Beatporton arat nagy sikert. Ott lesz a horvát
producer Lawrence Klein, a bosnyák Forniva, valamint a szerb páros, Miloš Vujović és Ranchatek is –
akiknek a zenéje Carl Coxnál jelent meg –, akik egy erőteljes b2b szettel készülnek. Az Arena-ba még

olyan friss helyi arcok is érkeznek még, mint Runy és Coeus, akiknek a zenéit olyan top előadók
játsszák a szettjeikben, mint például a Tale of Us.
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,
Greta Van Fleet, Carl Cox, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas & Like Mike, Phil Anselmo & The Illegals,
Sofi Tukker, Jeff Mills, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Maceo Plex, Boris Brejcha, Dax J, Peggy Gou,
Monika Kruse, Tarja, The Selecter, Peter and the Test Tube Babies, Adriatique, Johannes Brecht, Satori
és még további előadók bejelentése várható hamarosan.

