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Heineken Balaton Sound z przyjemnością prezentuje nowych artystów, którzy dołączają do
tegorocznego line-upu, wliczając Knife Party, projekt electro-house założony przez członków
Pendulum, dwukrotnego zdobywce nagrody Brit oraz zdobywce nagrody Ivor Novello -Tinie
Tempah oraz jednego z najbardziej reprezentatywnych i najważniejszych przedstawicieli
elektronicznej sceny z niemiec, Svena Vätha.

  

                         

  

. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą: w 2012 festiwal jest o dzień dłuższy i rozpoczyna
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się Dniem 0 11 lipca jak zwykle oferując fantastyczną atmosferę imprezy na plaży w Zamardi
nad jeziorem Balaton, na Węgrzech.

Rob Swire oraz Gareth McGrillen, słynni na całym świecie członkowie Pendulum, zmierzają
tego lata w kierunku jeziora Balaton aby zaprezentować swój energetyczny projekt
electro-house - Knife Party. Poza ich występami z zapierającym dech w piersiach wsparcie
wizualnym, wypuścili już wiele remixów pod nową nazwą. Heineken Sound jest rówież dumne,
że może gościć londyński fenomen muzyki electro hop, Tinie Tempah, który osgiągnał już
wszystko co scena może mieć do zaoferowania. Jego debiutancki album "Disc-Overy" został
nominowany do nagrody Mercury w zeszłym roku, także jeśli jesteś fanem grime i electro hip
hopu to z pewnością będzie występ dla Ciebie. Będziecie mogli również wspólnie cieszyć się
zachodem słońca ze Svenem Väth'em, jednym z najważniejszych niemieckich muzyków,
występującym na scenie od ponad 3 dekad i po raz trzeci powracający na Heineken Balaton
Sound.

dOP jest nazwą kreatywnych, niezniszczalnych paryskich muzyków, Damiana Vandesande,
Jonathana Illela oraz Clementa Aichelbauma. Ich elektroniczne produkcje łaczą w sobie wiele
gatunków, wliczając w to elektroniczne i grane na żywo dźwieki, funk, jazz, muzykę klasyczną
czy minimal house. Poza nimi, Balaton Sound z radością zaprezentuje Benga, najważniejszego
wykonawcę muzyki dubstepowej kilku ostatnich lat powodując, że miliony fanów zakochało się
w tym gatunku. Razem z Artwork oraz Skream założył kolektyw Magnetic Man, pomógł także
Katy B w osiągnięciu jej obecnej pozycji. Jest on żywą legendą dubstepu i przygotowuje już
niezwykłe i ekscytujące przedtsawienie dla fanów na tegorocznej edycji festiwalu Heineken
Balaton Sound. 

Nicky Romero jest niesamowicie utalentowanym holenderskim DJ i producentem muzyki
electro-house, który pomimo swojego młodego wieku jest już znany na świecie ze swoich
występów. Jego krótka ale pełna sukcesów kariera przyczyniła się do tego, że występował on
już praktycznie w całej Europie, w USA czy Australii. Teraz przyszedł czas na Węgry!.

Line-up zawiera także kilka innych wielkich artystów. Jeśli cieszycie się występem Svena Vätha,
na pewno zadowoli Was również występ Olivera Koletzki, grającego mieszankę techno, house z
elementami popu, który wspierany będzie śpiewem Fran. Warto również zwrócić uwagę na Shy
FX'a, czyli pochodzącego z Londynu artysty grającego muzykę ragga jungle od wczesnych lat
90-tych zdobywając od tego czasu tysiące fanów. Ostatnim predstawianym artystą jest
Jackmaster, szocki wykonwaca muzyki elektronicznej, założyciel Numbers, jednej z
najmodniejszych wytwórni płytowych. Jego sety oparte przede wszystkim na cięzkim basie
uzupełnianym dynamicznymi zmianami rytmu, mixami techno, house, hiphopu, dubstepu oraz
UK funk znane są już w całej Europie. 

Najlepszą wiadomość zachowaliśmy na koniec: pozostało mniej niż 80 dni do otwarcia bram 6
edycji festiwalu Heineken Balaton Sound!

Więcej informacji oraz bilety na www.balatonsound.com
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