Notícies Hipnotik
Només falten 2 setmanes!

Fes un cop d’ull al teaser del festival:
https://www.youtube.com/results?search_query=hipnotik+Festival+2015+*Teaser
Birdy Nam Nam presenten nou single i nou disc
Birdy Nam Nam tenen ja llest el seu nou àlbum, “Dance Or Die”, que sortirà a principis de 2016, i del que tocaran
diversos temes en el seu directe a Hipnotik. El primer single d’avançament porta per títol “Can’t Do Me” i apareix
oficialment avui mateix, 17 de setembre. Escolta’l i descarrega’l seguint aquest link: https://soundcloud.com/birdynam-nam-official/cantdome
“Dance Or Die” significa la tornada a l’estudi del trio francès quatre anys després del seu anterior àlbum, “Defiant
Order” (2011). El disc inclou 15 tracks, entre ells, per descomptat, “Ca’t Do Me”, i el presentaran en diverses dates
per França amb la gira Hammer Heads Tour. Però abans, en exclusiva, avançaran alguns d’aquests nous temes a
l’escenari principal d’Hipnotik. Aquest és el misteriós teaser que han rodat per presentar la gira: https://www.youtube.
com/watch?v=q8cqzrjqiaq
Considerats des de fa anys com un dels grups de turntablism més importants del món, Birdy Nam Nam han sabut
transcendir les seves bases per portar la seva música a territoris més amplis i arribar, d’aquesta manera, a noves
audiències. El trio format per Crazy B, Little Mike i DJ Need (DJ Pone va deixar el grup l’any passat) han evolucionat
de forma natural des de les seves exhibicions als plats (van ser campions del DMC World DJ Team Championship
l’any 2002) i el groove funk dels seus primers discos a un so més contundent i col·laboracions amb A$AP Rocky i
Skrillex, que es va quedar impressionat amb ells després de veure’ls en directe.
Ja estan tancats els horaris d’Hipnotik 2015

Open Minds: un Hipnotik més obert que mai
El hip-hop i el rap, com a gèneres evolutius i en permanent moviment, s’han sempre alimentat, ja des dels seus
primers anys, d’altres estils per aixecar els seus postulats. De fet, gran part del hip-hop clàssic es construeix sobre
samples extrets de vells discos de funk, soul i jazz. A Hipnotik volem mostrar aquesta aliança fructífera del rap amb
altres músiques, i és per això que molts dels artistes del festival presenten discursos permeables i molt oberts a
sonoritats com el reggae, l’electro o l’indie.
És el cas d’Izah, vocalista que es mou amb gran facilitat entre el groove del funk, la sensualitat del soul, les melodies
pop i els ritmes hip-hop. També de Costa, que no dubta en servir-se d’estils com el dubstep o els balkan beats per
potenciar les seves bases rítmiques; i de Cypha Sessions, que aposten pels sons orgànics de la instrumentació
clàssica del funk, com baixos elàstics, guitarres wah wah i una poderosa secció de vent.
Els madrilenys Agorazein busquen en les noves formes de l’indie i la música avançada per construir el seu rap
quotidià i contemporani; i el reggae és protagonista destacat d’aquesta edició d’Hipnotik amb la presència de la jove
figura del gènere Fyahbwoy i vocalistes com Little Pepe, Tosko i Lasai, tres experts malabaristes de les paraules
que connecten la tradició jamaicana i el hip-hop a través d’estils com el dancehall i el dub.
El rap és i serà sent sempre la base d’Hipnotik, amb figures com Sho-Hai i referents de l’underground com Charly
Efe, a més de les mítiques batalles de MCs. Però aquesta edició de 2015 més que cap altra portem el rap i el hip-hop
un pas més enllà.
Conferència, streamings i l’Afterparty d’Hipnotik 2015
Hipnotik presenta en aquesta nova i renovada edició de 2015 la conferència “Open Minds: més enllà dels límits del
hip-hop”, un diàleg entre els participants i el públic assistent sobre la realitat mutable del gènere que estarà moderat
per Arse i Pastrón (director del programa “Ritmo Urbano” de La2) i en la qual participaran artistes d’Hipnotik 2015,
com Costa i Lasai.
La conferència tindrà lloc a la Sala Raval el mateix Dissabte 3 d’Octubre, a les 17.30h., i serà retransmesa en
streaming a través de la web del CCCB, www.cccb.org
No serà aquesta l’única activitat d’Hipnotik que serà retransmesa en directe: també les batalles de la MC Battle i de
la competició de grups T3 seran emeses en streaming a través de la web d’Hipnotik, www.hipnotikfestival.com
A més de tot això, Hipnotik organitza, com ja és habitual, un Afterparty per poder seguir la festa una vegada hagin
acabat els concerts del CCCB. Serà a Principal The Club, a la Rambla 27 de Barcelona, de 00.00 a 06.00 del matí,
amb sessions de Dj Spid279 amb Lobo Crespo, Ikki i Meapetece & 00-B aka Bamba.

Hipnotik Festival 2015
03 d’octubre 2015 CCCB
(Montalegre, 5, 08001, Barcelona)
Entrades a la venda a www.hipnotikfestival.com, Montana Shop (Comerç 6, Barcelona) i Grimey Store (Doctor
Dou 15, Barcelona).
Entrades anticipades: 20€ + despeses de gestió (IVA inclòs)
Entrades Premium: 45€ + despeses de gestió (IVA inclòs)
Entrada + samarreta: 26€ + despeses de gestió (IVA inclòs)
Entrada a taquilla: 25€ (IVA inclòs)
Descomptes amb Carnet Jove, Club Tr3sC i Amics del CCCB
Acreditacions obertes a http://hipnotikfestival.com/?s=prensa
Més informació i imatges en www.hipnotikfestival.com
Contacte de premsa
Carles Novellas
620.064.078
prensa@hipnotikfestival.com

