Skepta, IAMDDB és Desiigner mellett további több mint 30 hip-hop előadót jelentett be az EXIT
Festival!
Azok után, hogy az EXIT bejelentett egy sor gitár bandát minden generációt kielégítendő a The Curetől a Greta Van Fleet-ig, majd hozzájuk csapták a legnagyobb sztár DJ-ket, Carl Coxtól, Amelie Lensen
át tucatnyi más előadókkal együtt, a világ egyik vezető fesztiválja a zenei sokszínűség jegyében most
egy erős felhozatalt kínál a hip-hop vonalon is több mint 30 előadó bejelentésével.
A lista élén Skepta áll, a britek rím királya, aki nem csupán rapper, hanem aktivista is és az egyetlen
MC, akinek sikerült népszerűsítenie a londoni hangzást az Egyesült Államokban. A rajongói közt
megtaláljuk Mick Jaggert, Pharrell Williamst, Drake-et, Naomi Campbellt, vagy éppen A$AP Rocky-t,
akivel együtt írták meg a világslágerré vált „Praise The Lord” c. dalt. A zseniális IAMDDB is ellátogat a
fesztiválra a brit szigetekről, legutóbbi elismerését a BBC-től zsebelhette be, akik beválogatták őt a
Sound of 2019 listájukra, így természetes lesz, hogy a trap-jazz bomba „Shade”, a „Drippy” és a
„Kurr£ncy” c. dalok hallhatóak lesznek idén is a legjobb hip-hop és R&B partikon. Hogy a Nagyszínpad
vasárnapi fináléja se maradjon hip-hop nélkül, arról az EXIT úgy gondoskodott, hogy a kiváló
előadásairól ismert Desiignert hívta el, akinek slágere az évtized egyik legjobb szerzeménye volt,
ugyanis a „Panda” vírusként söpört végig a világon, meghódította az amerikai toplistákat is, és a
Youtube-on is átlépte az egy milliárd megtekintést. Ezen a nyáron is, mint eddig mindig, a
fantasztikus látványt nyújtó, 18. században épült Péterváradi Erőd ad otthont az EXIT-nek, amely idén
július 4-7-ig kerül megrendezésre.
Jegyekért az exitfest.org oldalt keressétek fel.
EXIT Gang 2019 – A fesztivál hip-hop oldala
Abban az időben, amikor a zeneipar visszafordult a grime felé, Skepta vált a legismertebb előadójává
a stílusnak, amit sokan az új punknak neveztek. Több mint egy évtizede már, hogy Skepta mindenkit
az őrületbe kergetett híres „Rolex Sweep” táncával, ami után sorban érkeztek a díjak: Mercury, BRIT,
BET, MOBO és NME, a GQ magazin pedig megválasztotta a legjobban öltözött hírességnek. Ez utóbbi
magazin címlapján tavaly is felbukkant a szupermodell Naomi Campbell oldalán, ami után rögtön
felröppent a pletyka, hogy a két sztár talán egy pár. Skepta nem fél felvállalni a társadalmi és politikai
nézeteit, ahogyan a rasszizmus témáját sem kerüli ki, ami miatt sokan nem csupán rapperként,
hanem aktivistaként is tekintenek rá. Életrajzában bőven találhatunk sztárokat, akikkel együtt
dolgozott, mint például Mick Jagger, vagy éppen Drake, aki egészen odáig ment, hogy magára
tetováltatta Skepta lemezkiadójának és csapatának jelét, a „Boy Better Know”-t. A megaproduer
Pharrell Williams segített neki kiadni a monumentális „Konnichiwa” albumot három évvel ezelőtt,
amely aztán aranylemez lett Nagy-Britanniában, ami persze számos elismerést is hozott Skepta
számára.
A hip-hop körökben mérvadó XXL magazin 2016-ban megnevezte Desiignert, mint a lehetséges
következő sztárt a feltörekvő tehetségek közül és lám, csupán néhány hónappal később megjelent a
„Panda”, ami a Billboard szerint az év rap dala lett, elhomályosítva a Migos „Bad and Boujee”és Rae
Sremmurd „Black Beatles” dalait. Kanye West számára is feltűnt az ifjú titán, aki le is szerződött
kiadójához, a G.O.O.D. Music-hoz, ahol további slágerek jelentek meg, mint a „Timmy Turner” és a
„Liife”, amiben a trap legenda Gucci Mane működött közre. Jelenleg két új kislemezzel, a „Soul” és az
„Earned It” szerzeményekkel kedveskedik éppen rajongóinak.

Hogy Manchesterben nem csupán brit pop készül, azt IAMDDB garantálja nekünk. Neve az I Am Diana
Debrito rövidítése, és saját magát a trap és a jazz szerelemgyerekének nevezi. Ez a rettenthetetlen
hölgy a tavalyi évben harmadik helyet ért el a BBC „Sound of 2018” listáján, a Forbes pedig
beválasztotta őt „30 under 30 Europe 2019” névsorába, amelyben a legbefolyásosabb 30 év alatti
fiatalokat listázta.
Ebben az évben, ahogy a bejelentett nevek is sugallják, minden stílus képviselteti magát az Addiko
Fusion színpadon, így szerepet kap természetesen a hip-hop is, köszönhetően a balkán rap
királynőjének, Sajsi MC-nek és az ő triójának, a Bad Copy-nak. Ez a „hip-hop fesztivál a fesztiválban”
elhozza nektek a Cockta Beats-et, aminek keretében kizárólag a hip-hop stílus előadóit mutatja majd
be a rajongóknak. A lélegzetelállító line upot a régió legnagyobb rap sztárja, Vojko V és Krešo
Bengalka vezeti, mellettük érkeznek majd olyan népszerű helyi bandák, mint az Atlas Erotika, a
Bekfleš, a Buntai, a Hazze, a High5, az I.N.D.I.G.O, a Krankšvester és a 30Zona, valamint az olyan fiatal
tehetségek is megmutatják magukat, mint Klinac és Elon, akiknek jövőbeli sikeres karrierjük szinte
garantált. A csapat olyan népszerű dj-k sorával lesz teljes, mint Vatra, Cake Boys, FAM, Irie Scratch &
Shorty P, Bajko Felix, DJ Laki & DJ Rokam, Palace, Traples, Luka Brasi, PLYZ, New Wave, In Da Klub,
trepaj il krepaj, Vaske, Yung Rosh, Zimski és Lil Yung.

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, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Desiigner, Lost Frequencies,
IAMDDB, Sofi Tukker, Tom Walker, Maceo Plex, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff
Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter,
Peter & The Test Tube Babies, Whitechapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos és még további
előadók bejelentése várható hamarosan.

