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KISS mukana uudella huippufestivaalilla
Radioasema KISS on pääyhteistyökumppanina uudella, Messukeskuksessa maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna pidettävällä dance
–festivaalilla. Electric Festival by KISS tuo Suomeen kansainväliset elektronisen tanssimusiikin kirkkaimmat tähdet Tiëston, Paul van Dykin,
Sak Noelin, Dash Berlinin sekä kotimaisen urbaanin musiikin kärkinimet Arttu Lindeman, Evelina ja Nikke Ankara.

Kaksipäiväinen Electric Festival by KISS kokoaa festarikansan ainutkertaisiin talvibileisiin Messukeskukseen. Pääesiintyjinä nähdään maailman
menestynein DJ-artisti, jo viidesti maailman parhaaksi DJ:ksi valittu elektronisen musiikin megatähti Tiësto, Bryan Adamsin ’Heaven’-coverillaan
tanssilistoja valloittava Dash Berlin, maailman tunnetuimpiin trance-tähtiin kuuluvat legendat Paul van Dyk sekä Gareth Emery, ’Loca People’ ja
’Trumpets’ -hiteillään maailmanmaineeseen noussut Sak Noel, Madonnan ja Chris Brownin kanssa yhteistyötä tehnyt Benny Benassi sekä
kotimaiset tähdet Alex Kunnari, K-System sekä Alex Mattson.

EDM-artistien lisäksi Electric Festivalin lavalla nähdään kotimaisen urbaanin musiikin kirkkaimpiin tähtiin kuuluva, kolminkertainen Emma-
ehdokas Evelina, jo yli 50 miljoonaa Spotify-toistoa kerännyt Nikke Ankara, ’Läikkyy’-hitillään suureen suosioon noussut Youtube-tähti Arttu
Lindeman, Brädi, DEM sekä muita artisteja.

-Suomesta on puuttunut suuri talvifestari ja nyt sellainen on luvassa. On upeaa olla tekemässä suomalaisen festarimaailman historiaa, kertoo
Electric Festivalin tuottaja Alex Kunnari.

-KISS on nouseva ja ajassa kiinni oleva kanava, jonka sielunelämään tällainen uusi ja laadukas festivaali sopii paremmin kuin hyvin,
kommentoi KISSin juontaja ja vetäjä, Jani Jääskeläinen.

Electric Festival by KISS on ikärajaton: alle 15-vuotiaat pääsevät festareille huoltajan seurassa. Lipunmyynti alkaa keskiviikkona 4.1.2017.
Messukeskukseen pääsee sujuvasti niin julkisilla kuin omilla autoillakin.

Electric Festivalin järjestää Messukeskus yhdessä alan ammattilaisista koostuvat tuotantotiimin kanssa. KISS on Bauer Media Finlandin
radiokanava.

Liput: www.ticketmaster.fi

Lisätiedot: 
www.electricfestival.fi ja www.facebook.com/electricfestivalfin

Jani Jääskeläinen, Head of KISS, p. 040 722 6866, jani.jaaskelainen@bauermedia.fi
Alex Kunnari, tuottaja, Electric Festival, p. 040 553 7187, alex@alexkunnari.com

Bauer Media Oy on Suomen suurin radiotalo, joka tavoittaa radio- ja onlinetuotteillaan noin kolme miljoonaa suomalaista viikoittain. Brändejämme ovat Radio Nova,
Iskelmä, KISS, Radio City, Radio Pooki, Play Radio, Radio Jyväskylä ja Voice.fi. Bauer Media Oy panostaa laadukkaisiin radio- ja online-sisältöihin ja lupaa, että
median ostaminen on helppoa, mukavaa ja tuloksellista. 


