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Zgodnie z ostatnimi informacjami porozumienie z The Killers zostało w  końcu osiągnięte:
najbardziej ekscytujący zespół amerykański grający  współczesnego rocka wystąpi w ostatni
dzień Sziget Festiwalu.

                     

 

  

Poza tym także scena A38 została uzupełniona o solidną dawkę elektroniki, jednak najlepszą
wiadomością jest to, że do rozpoczęcia festiwalu zostało tylko 100 nocy.

  The Killers
                                                                                  
  

Stało się faktem, że najbardziej ekscytująca amerykańska grupa grająca współczesnego rocka,
The Killers, wystąpi na Szigecie w roli headliner'a podczas ostatniego dnia festiwalu. Zespół
bez wątpienia należy do grona najbardziej znaczących kapel przemysłu rozrywkowego z miasta
grzechu, Las vegas. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, zaprosił ich aby
wystąpili w Białym Domu. Na całym świecie sprzedali oni ponad 15 milionów kopii swoich 3
niezapomnianoych albumów. Obecnie pracują oni nad swoim 4 albumem, który ma się ukazać
w drugiej połowie 2012 roku. Prawdopodobnie usłyszymy kilka nowych utworów podczas ich
występu na 20 edycji Sziget Festiwalu.

 Poza tym, także scena A38, którą powiększono i przesunięto bliżej centrum festiwalu, została
uzupełniona o solidną dawkę elektroniki, nie wspominając o nowym elemencie w programie: 2
znanych na całym świecie DJ'ów urządzi tam niezapomnianą zabawę każdej nocy.
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  Borgore
               

Częścią tej dawki jest Borgore, Dj nazywany złotym chłopcem, będący producentem z Izraela,
który w wieku jedynie 24 lat już jest znany w świecie dubstepu.

  Crookers
               

Dynamiczni włoscy mistrzowie electro, Crookers, również wystąpią na Szigecie.

  Dirtyphonics
            Paryski skład drum'n'bass i electro, Dirtyphonics będzie z nami ze swoim
niepowstrzymanym, niewiarygodnie energetycznym występem na żywo.  Dj Fresh
               

Geniusz Dj'a Fresha wynika z jego zdolności do połączenia podziemia drum and bass'u oraz
przyjaznej radiu muzyki  popowej w tym samym czasie - co będziemy mogli zobaczyć na
Szigecie.

  Dope D.O.D
            

Dope D.O.D jest utworzoną w Groningen w 2006 roku formacją hip-hopową składającą się z
trzech MC, Dopey Rotten, Skits Vicious oraz Jay Reaper. Wszyscy panowie mają korzenie
afrykańskie i brytyjskie. Grają oni solidną mieszankę hip-hopu oraz elementów crazy hardcore,
jednak brzmienie ich szalonego groove odnajduje swoją własną drogę w świecie horrorcore.

  High Contrast prezentuje "The Agony & the ecstasy featuring
Jessy Allen & Dynamite MC"
            

Lincoln Barett jest progresywnym artystą drum'n'bassowym, DJ'em i producentem, znanym na
scenie jako High Contrast. MC Dynamite jest jednym z najbardziej popularnych MC tego
gatunku. Ich wspólny występ na Szigecie jest czymś czego po prostu nie można przegapić.
Zdobywca kanadyjskiej nagrody JUNO jest jednym z najbardziej znanych artystów muzyki
eletronicznej w swoim kraju, który zreformował kulturę klubową północnej Ameryki w latach
90-tych.

  Tiga
            

Połowa rodziny Tiga jest węgierska, dlatego dobrze wie, że zawsze jesteśmy gotowi na dobre
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electro party.

  Azari & III
            

Posłańcy zmartwychwstania muzyki disco, swift electro oraz głębokiego house'u lat 80-tych,
Azari & III, również pojawią się w tym roku na Szigecie.

  Modeselektor
            

Prosto z Berlina, legendarny niemiecki mistrz electro, serce europejskiej e-muzyki - na 20 edycji
Sziget Festiwalu.

  Kakkmaddafakka
            

Nazwa Kakkmaddafakka jest najlepszym wyborem reprezentującym szybką, zarozumiałą i
unikalną muzykę dwunastu muzyków występujących na scenie z niesamowitymi pokładami
energii, którą z powodzeniem przekazują publiczności.

  Lamb
            

Andy Barlow, artysta muzyki elektronicznej i producent oraz piosenkarka Lou Rhodes, czyli
twórcy Lamb, są jednymi z najbardziej amitnych i atrakcyjnych grup muzyki downtempo
późnych lat 90-tych i wczesnych lat nowego tysiąclecia. Ogromna liczba ich fanów będzie
mogła ponownie zobaczyć ich na scenie Sziget Festiwalu po 9 latach przerwy.

  The Black Seeds
            

Lekka, współczesna muzyka reggae w wykonaniu Black Seeds jest pełna pozytywnej energii i
optymizmu, który będziecie mogli zobaczyć podczas ich występu na Szigecie.

  Wild Beasts
            

Wild Beasts także przygotowują się już do swojego występu na festiwalu ze swoją muzyką
folkowo-rockową pełną wyrafinowanych i eleganckich dźwięków gitarowych. Najlepszy opis
zespołu to "art-rock" lub "dream-pop" w zależności od nastroju.

  Amon Amarth
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Ci eskperci skandynawskiej sceny metalowej prezentują zwariowaną, energetyczną ale i
melodyjną muzykę death metalową.

  Flux Pavilon
            

Nowi artyści pojawili się także w programie sceny Party arena. Za pseudonimem Flux Pavilion
kryje się muzyczny tytan, który trafił na przygotowaną przez BBC listę najbardziej obiecujących
zespołów i muzyków tego roku.

  Saint Etienne
            

Brytyjska grupa Saint Etienne jest aktywna od ponad 20 lat nie ukazując przy tym żadnych
oznak starzenia się i równocześnie udowadniając rok po roku, że nadal są pełni świeżych i
przekonujących pomysłów. Tym razem pojawią się w namiocie Party Arena.

  Anti Flag
            

To jeszcze nie koniec listy zespołów i artystów. Anti Flag jest ultra-prowokującym,
bezkompromisowym zespołem punkowym prosto z Pittsburga, znanym ze swoich bardzo
szybkich utworów pełnych socjalnej krytyki, podżegających albumów i aktywności politycznej.
Będą pobudzać publicznośc na scenie głównej we wczesnych godzinach popołudniowych.

  Gocoo
            

Siedem kobiet i czterch mężczyzn tworzących Gocoo, czyli solidny taiko-kolektyw będzie
zabawiał publiczność za pomocą czterdziestu tradycyjnym japońskim bębniarzy.
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