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Rewire presenteert een nieuwe ronde artiesten en projecten voor
de tiende editie van het festival van 3-5 april 2020
Vandaag onthult het festival de tweede lichting artiesten en projecten voor Rewire 2020. De
tiende editie van Rewire vindt plaats van 3-5 april 2020 op verschillende locaties in Den
Haag.
Eind november werden de eerste namen van het festival bekend gemaakt. Hier worden
vandaag onder andere de volgende artiesten en projecten aan toegevoegd: Suzanne Ciani,
Arca, SOPHIE, Lee Gamble, Semiconductor & Eartheater, Beatrice Dillon, Carl Gari &
Abdullah Miniawy en Stephanie Pan & Ensemble Klang. De komende maanden worden
er meer namen toegevoegd aan het huidige muzikale programma, het discours programma,
workshops en filmvertoningen die betrekking zullen hebben op het overkoepelende thema
van het festival (Re)setting: de manier waarop mens en geluid zich verhouden tot
(veranderende) omgevingen.
Gereduceerde festival tickets van €80 zijn beschikbaar tot 1 februari op
https://www.rewirefestival.nl/tickets. Dagtickets zullen 30 januari in de verkoop gaan.
De tweede lichting artiesten en projecten die zijn bevestigd voor Rewire 2020 zijn:
33EMYBW
Arca (live)
Bbymutha
Beatrice Dillon (live)
Bec Plexus
Carl Gari & Abdullah Miniawy
Eartheater
Evelien van den Broek presents Biophonica
Halal & Relaxer
Lee Gamble (live AV)
Lucinda Chua
Mark IJzerman & Sébastien Robert present As Above, So Below
Nazira
Raja Kirik
Semiconductor & Eartheater present Fracture Patterns
Senyawa
SOPHIE (live)
Stephanie Pan & Ensemble Klang
Suzanne Ciani
Wume

Tweede lichting artiesten en projecten Rewire 2020 uitgelicht:
De Engelse DJ, producer and songwriter SOPHIE en de Venezolaanse producer, DJ and
performer Arca zijn twee artiesten die het afgelopen decennium vooruitstrevende pop en
elektronica opnieuw hebben gedefinieerd. Beide artiesten worden gekenmerkt door een
hypermodern geluid van pop- en elektronische muziek. Zowel SOPHIE als Arca zullen
nieuwe live shows presenteren met daarbij nieuw materiaal tijdens Rewire 2020.
Van ultra-invloedrijke hedendaagse artiest tot een van de belangrijkste vrouwen in de
geschiedenis van de elektronische muziek: Buchla synth virtuoos en ‘divo of the diode’
Suzanne Ciani zal tijdens Rewire 2020 een speciale quadrafonische buchla set - het
instrument waar Ciani een groot deel van haar 40-jarige carrière aan heeft gewijd uitvoeren.
Een van de speciale projecten dat tijdens Rewire 2020 zal worden gepresenteerd, is
‘Fracture Patterns’ van het Engelse kunstenaarsduo Semiconductor en de Amerikaanse
multi-instrumentalist, componist en vocalist Eartheater. ‘Fracture Patterns’ is een
meeslepend audiovisueel onderzoek naar de opkomende eigenschappen van noise.
Eartheater zal naast dit project ook de Nederlandse première van haar nieuwe solo live
show introduceren.
De Nederlandse mediakunstenaar Mark IJzerman en de Franse geluidskunstenaar en
onderzoeker Sébastien Robert presenteren tijdens Rewire 2020 de wereldprimeur van hun
audiovisuele samenwerking. 'As Above, So Below' is het resultaat van artistiek onderzoek in
Chili, waarin het probleem van de houtindustrie wordt onderzocht die de biodiversiteit van de
regio La Araucanía heeft aangetast. De in Amsterdam gevestigde componist, performer en
producer Evelien van den Broek presenteert tijdens het festival een ander werk met
ecologisch thema. 'Biophonica' reflecteert op het kritische vraagstuk over het uitsterven van
bedreigde diersoorten met behulp van een meeslepende show bestaande uit field
recordings, analoge synthese en trompet.

Voorlopig programma voor Rewire 2020
33EMYBW
Ami Dang
Anna Meredith
Arca (live)
Bbymutha
Beatrice Dillon (live)
Bec Plexus
Ben LaMar Gay
Blacks' Myths
Carl Gari & Abdullah Miniawy
Cucina Povera
Dis Fig
Eartheater
Evelien van den Broek

Ex Eye
Gabber Modus Operandi
Galya Bisengalieva
Halal & Relaxer
Hildur Guðnadóttir presents Chernobyl
Hiro Kone
HTRK
Ian William Craig
James Ferraro
John T. Gast
Jon Hopkins presents Polarity
Juana Molina
Katie Gately
Lee Gamble (live AV)
Leo Svirsky & The River Without Banks
Loraine James
Lorenzo Senni
Lucinda Chua
Mark IJzerman & Sébastien Robert
Nazira
OOIOO
Pelada
Rafael Anton Irisarri & Oliver Coates
Rafiq Bhatia
Raja Kirik
Semiconductor & Eartheater present Fracture Patterns
Senyawa
SOPHIE (live)
Stephanie Pan & Ensemble Klang
Suzanne Ciani
The Caretaker & Weirdcore
Wume
YATTA

