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Dimitri Vegas & Like Mike och Zedd till 
Summerburst 
Idag släpper Summerburst och Stureplansgruppen Live ytterligare två akter till Summerburst 2013. Dimitri Vegas & Like 
Mike kommer till Stockholm och Göteborg gästas av Zedd.  

Summerburst 2013 fortsätter presentera nya artister till sommarens festivaler. Denna gång meddelas 
att den belgiska DJ-duon Dimitri Vegas & Like Mike spelar på festivalen i Stockholm och till 
artistuppställningen i Göteborg ansluter Zedd. 

Dimitri Vegas & Like Mike 

De belgiska bröderna Dimitri Vegas och Like Mike har på bara några få år kommit att bli eftertraktade 
producenter inom housevärlden. De har arbetat med de hetaste namnen i branschen såsom Jennifer 
Lopez, Pitbull, LMFAO, Lady Gaga och Tiësto, satt topplistor och radiostationer i brand och 
producerat två officiella temamelodier till den belgiska megafestivalen Tomorrowland. Hitlåten 
”Wakanda” släpptes på ingen mindre än Axwells lable Axtone och ”Mammoth”, som de producerat 
tillsammans med Moguai, låg på första plats på Beatport i hela fem veckor. Deras senaste låt ”Turn it 
Up” släpptes den 9 april och spås klättra högt upp på listorna. Dimitri Vegas och Like Mike är här för 
att stanna. I sommar kommer de till Stockholm för en spelning på Summerburst 2013 i Stockholm.  

Zedd 

Zedd är det tyskryska musikundret som började sin musikaliska karriär med att spela piano redan vid 
fyra års ålder. Snabbt byggde han upp sin kunskap om den klassiska repertoaren och började skriva 
egna stycken. Vid tolv års ålder lärde han sig spela trummor och i samband med det kom intresset för 
andra genrer. Efter att ha hört den franska elektroduon Justice började han 2009 producera 
elektronisk musik och redan inom några månader hade Zedd vunnit två Beatport remix tävlingar.  
Idag har Zedd skapat sig ett namn med flertalet officiella remixer av artister som Lady Gaga, Black 
Eyed Peas, P. Diddy och Swedish House Mafia. Nu har även Tiësto, Tommy Trash, A-Track och 
Clockwork börjat göra remixer på hans låtar. Förra året släppte han sitt debutalbum ”Clarity” och 
albumets första singel ”Spectrum” placerade sig snabbt i toppen på iTunes och Beatport Worldwide. 
Senast producerade han Justin Bieber och Nicki Minajs ”Beauty and a Beat” tillsammans med Max 
Martin och den 3 januari i år gjorde han sitt första TV-framträdande när han framförde ”Clarity” 
tillsammans med sångerskan Foxes i programmet The Tonight Show med David Letterman. Zedd 
spelar på Summerburst 2013 i Göteborg. 

Summerburst gör ett tvådagarsstopp i Göteborg den 7 och 8 juni för att helgen efter, den 14 och 15 
juni, inta Stockholms Stadion. Sedan tidigare klara artister för Göteborg är Axwell, David Guetta, 
Steve Aoki, Otto Knows, Hardwell, Albin Myers, AN21, W&W, Arty och Cazzette. I Stockholm spelar 
Steve Angello, Steve Aoki, Sebastian Ingrosso, Hardwell, Otto Knows, Albin Myers, W&W, Arty och 
Madeon.  



Biljetter 

Biljetter till Summerburst Stockholm och Göteborg säljs via Tickster.se. 

Press 

Stureplansgruppen Live: press@spglive.se 

www.summerburst.se 

Följ oss på FB för senaste uppdateringarna: www.facebook.com/summerburst  

Stureplansgruppen Live grundades under hösten 2010 och är en del av upplevelsekoncernen 

Stureplansgruppen AB. Stureplansgruppen Live bokar och arrangerar evenemang på Sveriges 

största arenor, såsom Ericsson Globe, Annexet, Friends Arena och Stockholm Stadion. Swedish 

House Mafia, David Guetta, Avicii och Tiësto är några av de artistevenemang som 

Stureplansgruppen Live har arrangerat. Företaget ligger även bakom succéfestivalen Summerburst 

som år 2013 går av stapeln för tredje året i rad. 


