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Kärleksattacken fyller sju år och bjuder på hiphopfestival
Lördag den 19 april fyller landets största hiphop-program sju år, En kärleksattack på svensk hiphop med Ametist. Detta firas under
påskaftonen med en hiphopfestival på Södra Teatern i Stockholm.

– Under de sju år jag har sänt Kärleksattacken har programmet genom åren varit först ut i radio med majoriteten av de artister från
genrens nya generation som sedan blev stjärnor. Många MCs har gjort sina första offentliga rap i programmet och nya låtar
premiärspelas varje vecka. Jag har sedan start sett en ny generation svensk hiphop växa fram. Nu upplever svensk hiphop sin
mest populära tid i genrens historia. Det har till och med vuxit fram en industri kring genren med skivbolag och egna klädlinjer för
artister. När vi firar programmets födelsedag firar vi också svensk hiphops storhet!, säger Ametist Azordegan.

Den svenska hiphop-eliten och de hetaste nykomlingarna kommer uppträda live under kvällen och får uppbackning av
programmets egna hus-djs Black Moose och Pure P. Dessutom kommer en av Sveriges mest legendariska graffitimålare Kaos
att måla live i huset samtidigt som gatukonstnären Tony Lorenzi skapar ett konstverk på plats. Festivalen har fri entré och det är
först till kvarn som gäller.

LIVEAKTER:
- Hemliga! vem som helst kan dyka upp när som helst.

DJs: 
BLACK MOOSE
PURE P
MISS DJ och AISSA (SUGARCANE/Femtastic)
Dj BENEAF
Dj Lastword
YES! SOUNDSYSTEM - JAYZON och WILLROCK
+ gäst-DJs

Lördag 19 april (Påskafton)
21.00 - 03.00
Åldersgräns 20 år`
Fri entré, OBS! Först till kvarn 
Södra Teatern/Mosebacke

Kvällen är ett samarbete mellan Sveriges Radio/Metropol 93,8, YES! och Södra Teatern.

Mer info: https://www.facebook.com/events/228502274025011/?fref=ts
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För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:



Sveriges Radio 
Angelika Vaskevitch, pressansvarig P3
angelika.vaskevitch@sverigesradio.se 
08-784 72 31, 073-231 45 56
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