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SPOROČILO ZA JAVNOST
V MARIBOR PRIHAJA FEDDE LE GRAND
MARIBOR, 28. februar 2017 – V Mariboru se pripravlja prvi festival elektronske glasbe, ki se bo odvil med
23. in 25. junijem. StellarBeat Music Festival vas bo v vesolje izstrelil na akumulacijskem jezeru v Rogozi.
Sam festival bo v enem vikendu gostil več kot 20 DJ-jev, ki bodo zabavali več tisoč glavo množico, vrhunec
pa bo dosegel z nastopom pionirja elektronike, Fedde Le Grandom. Karte so že v predprodaji na
www.olaii.com.
Organizatorji prvega festivala elektronske glasbe v Mariboru so razkrili glavno zvezdo njihovega festivala,
pionirja elektronike, ki velja za enega izmed največjih mojstrov House glasbe! Več tisoč glavo množico
bo v soboto 24. junija popeljal do vrhunca festivala nizozemski DJ Fedde Le Grand.
Vstopnice so že na voljo v predprodaji na spletni strani www.olaii.com, vseh bencinskih servisih OMV po
Sloveniji, Trafikah 3DVA in v baru Kaos v Mariboru. Prve karte so že razprodane, sedaj je obiskovalcem
na voljo druga omejena izdaja kart v predprodaji po 20€. V to ceno je vključen cel festivalski vikend z
brezplačnim kampingom in parkiriščem. V kampu bodo za obiskovalce na voljo tudi sanitarije, na
prizorišču pa bo tudi trgovinica z lokalnimi produkti in cenami.
Na glasbeno popotovanje se bodo obiskovalci podali 23. in se vrnili 25. Junija 2017 na akumulacijskem
jezeru v Rogozi. Sam festival bo ponujal posebno glasbeno doživetje, ki se bo odvijalo na dveh odrih,
gostil pa bo več kot 20 DJ-jev. Zaenkrat so organizatorji razkrili, da bodo na festivalu poleg headlinerja
nastopili še Pretty Pink, Tim Urbanya, Matroda, BluBird, Alex Rannero, Adonov, Loudbeatz, Chrns,
Maynamic in Ian Sound. Vsako nedeljo pa na socialnih omrežjih razkrijejo nove nastopajoče. Za mlade
lokalne DJ-je bodo pripravili natečaj, pod okriljem Kluba KMŠ. Prijavili se bodo lahko vsi zainteresirani
lokalni DJ-ji, zmagovalcu pa se bo ponudila možnost nastopa na glavnem odru pred Fedde Le Grandom.
Fedde Le Grand je stalnica na lestvicah top DJ-jev po svetu že odkar je pred enajstimi leti izdal svojo prvo
prelomno skladbo Put Your Hands Up For Detroit, ki je tudi vdihnila svežino v takratno House sceno. Po
mnenju mnogih si je Fedde prislužil neuradni naziv rešitelja House glasbe in njegova dela to konstantno
potrjujejo. Med drugim je produciral mnoge svetovne hite, kot so The Creeps, Let Me Think About It, 3
Minutes To Explain, Back & Forth, Control Room, Metrum, So Much Love in Sparks (Turn Off Your
Mind) ter se z njimi uveljavil kot eden najbolj razburljivih in konsistentnih talentov po vsem svetu.
Da je resničen mojster na svojem področju dokazuje tudi s svojo lahkotno sposobnostjo prehajanja med
komercialnim mainstream uspehom in bolj prodornimi underground zvoki. Njegova radijska oddaja
Darklight Sessions vsak teden pritegne k poslušanju milijone poslušalcev, hkrati pa Fedde prinaša svoje
energične House sete na največje svetovne festivale, kot so Coachella, Exit Festival, Tomorrowland,
Ministry of Sound, Ultra Music Festival, Sensation. Letos pa lahko njegov nastop doživite na StellarBeat
festivalu v Sloveniji!
Več informacij o festivalu lahko najdete na uradni spletni strani www.stellarbeat.si ali na Facebook strani
@StellarBeatFest, spremljate jih lahko tudi prek Instagrama @stellarbeatfestival.
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