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Scen 1

WASIMA

SHAKARCHI & STRANÉUS

HELH

JIN MUSTAFA

WASIMA

FLEXX

GRAVITY BOYS & BODYCAM

FLEXX

JESSIE GRANQVIST

MABEL

LADIES LOVE HIPHOP

SAMMY & JOHNNY BENNETT

CALL SUPER

LADIES LOVE HIPHOP



SCEN 1, 20:00 & 21:35 

Wasima är stylisten som med ena foten i 
modevärlden och den andra i musikbranschen har 
gjort sig ett välkänt namn. När hon inte spelar på 
klubbar  bloggar hon bland annat på Rodeo och 
stylar artister.



SCEN 2, 20:00 

Göteborgsbaserade Daniel Stranéus och Faik 
 Shakarchi har under åren byggt upp en  gedigen 
samling släpp på både Geography Records, 
 Trunkfunk Records och LET’S PLAY HOUSE. 
 Låtarna är lika fängslande som dansanta och vi får 
höra fantastiska piano-ackord som samsas med 
rytmer och melodier.



SCEN 1, 21:15 

HELH släppte i september sin debutsingel Body 
som hen skrev en kväll när hen var stressad över 
 könsroller. Den handlar om att ha kontroll över sin 
egen kropp och inte sexualiseras eller sättas i ett 
fack. Det är elektronisk pop med inspiration från 
hiphop och rnb, som ett bra läppbalsam: smooth 
och lugnande, något en vill ha nära till hands.



SCEN 2, 21:30

Jin Mustafa växer sig allt större tack vare sin 
unika stil och sitt sound som är industriell och 
 experimentell techno. Hon är idag en del av det 
feministiska nätverket Grupp 13 som är kända 
för sina djs, open airs och klubbkvällar runt om i 
 Stockholm. Jin har spelat på platser som Tresor, 
Chalet, Under bron, Berns 2:35:1 och festivaler 
som Volt, Sonár Stockholm, Way Out West och 
 Norbergfestival. Hon har även delat scen med 
Rrose, Blawan och The Knife.



SCEN 1, 22:00 & 23:00 

FLEXX är klubben som drivs av de tre dj-vänner-
na Hardcore Cutie, Rasuul och SHADEBYNATURE. 
De har skilda bakgrunder men möts i klubbens 
 koncept. Den gemensamma drivkraften är att med 
klubbmusiken som grund leverera högkvalitiava 
sets som överstrider alla gränser och genrer som 
befriar sinnen.



SCEN 1, 22:30 

Gravity Boys är syskonkollektivet till  SadBoys; 
med  medlemmarna Thaiboy Digital, Ecco2k, 
Bladee samt  producenten Whitearmor som i en 
 stadig ström  förser  Soundcloud och YouTube med 
hes och skev  autotune-rap, atmosfäriska  digitala 
 melodier,  nerbrutna rytmer och online-estetik som 
slagit världen över. Till festen har de  samarbetat 
med Berlinbaserade design-, research- och 
 produktionsduon Bodycam som gjort visuals till 
 deras spelning.



SCEN 2, 23:00 

Jessie Granqvist är en del av undergroundscenen 
som växer sig allt större i Stockholm. Allt  började 
sommaren 2011 då hon först blev resident på 
 legendariska Aftermath och inom kort var hon 
 välbekant på svartfester i industrilokaler och på 
open airs. Hon har blivit erkänd för sitt mörka och 
meditativa men dansvänliga sound. Jessie har synts 
till i nästan alla DJ-bås i Stockholm, däribland 
Berns 2:35:1 (där hon också varit resident), Under 
Bron, Fotografiska och Slakthuset. 



SCEN 1, 23:30 

Mabel föddes bland bergen i Malaga och har bott 
i Spanien, London och Stockholm. Hon  började 
att skriva låtar som liten, lika inspirerad av 
 2000-talets soul och r’n’b (Destiny’s Child, Jhené 
Aiko) som av jazz, vilket spelades konstant  hemma 
under uppväxten. Förra året släppte Mabel sin 
 första låt – ‘Know Me Better’ varpå BBC lyfte fram 
henne som Sound of 2016. 



SCEN 1, 00:00 & 01:00 

LADIESLOVEHIPHOP är ett kreativt kollektiv 
bestående av fyra djs – Linda Napoles, Rebecca 
Tegegne, Natasa Marijana och Noshin Davarasl. 
Sedan starten 2014 har de skapat ett namn inom 
hiphop-Sverige och har gästats av flera stora namn 
som Smokey Rox, GEE DIXON, DENZ , JAQE och 
Majid Jordan. Tillsammans leverear de alltid de 
 senaste låtarna inom hiphop, trap, RnB, future 
beats, dancehall och afrobeats.



SCEN 1, 00:30 

Vår andra bokning ut är Göteborgsbaserade 
hiphop-duon och tvillingarna Sammy &  Johnny 
 Bennett. Bröderna ingår i kollektivet TUS5N som 
växer sig större efter varje släpp och som på  senare 
tid tagit hiphop-Sverige med storm. I somras 
 gästade bröderna Parham inför ett publikhav under 
Way Out West som blev en oförglömlig succé.



SCEN 2, 00:30 

Call Super är dj:n och musikern Joseph Richmond 
Sexton (a.k.a. Ondo Fudd) från London. Han har 
jämförts med legendariska namn som Carl Craig, 
Jon Hassel och Brian Eno. Debutalbumet “Suzi 
Ecto” från 2014 beskrevs av Pitchfork som “the 
most evocative sound world that the genre has 
seen this year”. Hans förmåga att som DJ skapa set 
med hypnotisk intensitet och musikalisk bredd har 
tagit honom världen runt och back-to-back set med 
namn som Objekt, Pearson Sound och Ben UFO. 


