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Rewire maakt eerste artiesten voor 2018 festival bekend
Laurie Anderson, Kyle Dixon & Michael Stein perform Stranger Things, Nina Kraviz,
Floating Points en meer artiesten bevestigd voor Rewire 2018
6 t/m 8 april presenteert Rewire haar achtste editie in en rondom de binnenstad van Den
Haag. De programmering bestaat onder meer uit concerten, interdisciplinaire
performances, clubnachten, talks en screenings. Daarnaast presenteert het festival
verschillende thematische focus- en contextprogramma's, die verbanden leggen tussen
muzikale, culturele en sociaal- maatschappelijke thema’s. De eerste artiesten en projecten
zijn vandaag bekend gemaakt, met onder andere optredens van Laurie Anderson, Kyle
Dixon & Michael Stein perform Stranger Things, UUUU, Nina Kraviz en Floating Points.
Early Bird passe-partouts zijn tot 1 november verkrijgbaar voor €60,- via
www.rewirefestival.nl/tickets.
Verder zijn de volgende artiesten bevestigd voor Rewire 2018: Ben Vince, Chino Amobi, Daniel
O’Sullivan & Dream Lion Ensemble, Deena Abdelwahed, Ellen Arkbro + Zinc & Copper,
Farai, Golden Retriever, JASSS, Joshua Abrams & Natural Information Society, Karen
Gwyer, Mhysa, Ninos du Brasil, Raphael Vanoli, Rupert Clervaux & Ben Vince, Širom, Sugai
Ken, SUUNS, The Thing, Umfang, Visionist + Pedro Maia, Volvox en Ziúr. De komende
maanden worden meer artiesten, in opdracht van Rewire ontwikkelde projecten en bijzondere
samenwerkingen aangekondigd.
Laurie Anderson is Artist in Focus tijdens Rewire 2018. Een concept wat draait om muzikale
pioniers die een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de muziek- en kunstwereld en tot op
de dag van vandaag relevant zijn gebleven. Laurie Anderson heeft als ware vernieuwer binnen de
elektronische muziek en (podium)kunsten sinds de jaren ‘70 telkens nieuwe technologieën gebruikt
om haar verhalen vorm te geven. Tijdens Rewire 2018 presenteert zij haar nieuwe multimediaperformance, een artist talk en diverse programmaonderdelen die nog worden aangekondigd.
Kyle Dixon & Michael Stein presenteren in de Electriciteitsfabriek een zeldzame performance
van hun prijswinnende soundtrack voor Netflix serie Stranger Things. Het is voor het eerst dat
deze dromerige, authentieke jaren ’80 synth-composities, die geïnspireerd zijn op het werk van
artiesten als John Carpenter en Tangerine Dream, op Nederlandse bodem te zien zijn. Deze week
komt het tweede seizoen van Stranger Things uit, waarvoor het uit Austin afkomstige duo nieuwe
muziek heeft gemaakt.
De onlangs opgerichte underground supergroep UUUU, bestaande uit Wire-leden Edvard Graham
Lewis en Matthew Sims, Coil en Spiritualized toetsenist Thighpaulsandra en Tomaga percussionist
Valentina Magaletti, presenteert haar live-debuut tijdens Rewire 2018. Gezamenlijk presenteren de
vier een vrijzinnig klankenpalet dat de grenzen van rock, electro, drone en esoterisch geluid
verkend.
Floating Points presenteert een zeldzame solo live performance tijdens Rewire 2018, gebaseerd
op zijn nieuwe Ratio EP en andere toekomstige releases.
Het nachtprogramma van Rewire 2018 wordt aangevoerd door Nina Kraviz, een van de
populairste en invloedrijkste artiesten uit het huidige clubcircuit. De afgelopen jaren wist de
Siberische techno dj en producer een groot publiek aan zich te binden, zonder haar avontuurlijke
uitstapjes uit het oog te verliezen; wat duidelijk terug te horen is op Kraviz’ Fabric 91 mix en
releases op haar трип label. Tijdens haar set op Rewire krijgt zij de gelegenheid om nog meer met
de dansvloer conventies te breken en het experiment op te zoeken.

De komende maanden worden er meer artiesten - waaronder een aantal speciale, door Rewire
geïnitieerde projecten – bekend gemaakt.
Early Bird passe-partouts zijn tot en met 1 november 12 uur ’s middags verkrijgbaar voor €60.
Passe-partouts met korting worden daarna tot en met 1 maart aangeboden voor €70. Reguliere
passe-partouts kosten €75 en worden per 1 maart aangeboden, wanneer het programma
compleet is.
Rewire 2018 programma tot op heden:
Ben Vince
Chino Amobi
Daniel O’Sullivan & Dream Lion Ensemble
Deena Abdelwahed
Ellen Arkbro + Zinc & Copper
Farai
Floating Points
Golden Retriever
JASSS
Joshua Abrams & Natural Information Society
Karen Gwyer
Kyle Dixon & Michael Stein perform Stranger Things
Laurie Anderson
MHYSA
Nina Kraviz
Ninos du Brasil
Raphael Vanoli
Rupert Clervaux & Ben Vince
SCRAAATCH
Širom
Sugai Ken
SUUNS
The Thing
Umfang
UUUU
Visionist + Pedro Maia
Volvox
Ziúr
Voor tickets en meer informatie zie www.rewirefestival.nl
Rewire is een jaarlijks internationaal festival voor vooruitstrevende, 'innovatieve' muziek. Het
festival bestaat uit verschillende thematische focus- en contextprogramma's, die verbanden leggen
tussen muzikale, culturele en sociaal- maatschappelijke thema’s. Rewire presenteert een breed
programma met een focus op de artistieke voorhoede in de actuele elektronische muziek, new
jazz, experimentele pop, geluidskunst en modern gecomponeerde muziek. Daarbij is Rewire een
muziekfestival dat crossovers met andere kunstdisciplines stimuleert, wat resulteert in
verschillende nieuwe, multidisciplinaire voorstellingen.

