
Stjärnskottet Einár uppträder på årets upplaga av
gamingfestivalen DreamHack Winter
Sefa och Ruthless sista två akterna att presenteras

Amaranthe, Halestorm och New Years Day redan klara för festivalens Metal-kväll
STOCKHOLM – DreamHack kan idag presentera de sista tre musikakterna för 2019 års jubileumsupplaga av DreamHack
Winter, gamingfestivalen i Jönköping som pågår mellan den 29 november och 1 december 2019. En av artisterna som uppträder
under festivalfredagen är ingen mindre än det svenska hiphop-undret, 17-årige Einár.  De båda Hardstyle-akterna Sefa och
Ruthless kommer även de att uppträda under samma kväll.

Sedan tidigare står det klart att DreamHack Winter 2019 får en renodlad Metal-kväll, detta då Amaranthe, Halestorm och New
Years Day intar den stora scenen lördag den 30 november. 

EINÁR

Den svenska rapparen Einár, eller Nils Grönberg som han egentligen heter, slog musiksverige med häpnad när hans andra
singel “Katten i trakten” klättrade på listorna och tog sig ända upp till förstaplatsen på Sveriges Radios DigiListan. Även på
Spotify låg han etta under tre veckor, något som är ovanligt för en osignad artist. Sedan dess har han även släppt singlarna
Fusk och Min Nivå samt två EP:s och har nu över 60 miljoner streams på Spotify.

SEFA

Vid 11 års ålder upptäckte Sefa frenchcore-scenen och tog till sig dess energifyllda sound. Sedan dess har han samarbetat
med den nederländska DJ:n Dr. Peacock och spelat på Defwon.1, Q-Bas och Decibel Outdoor, där han dragit stora publiker.
Med låtar som This Life is Lost, Singing a Song och Roll the Drums har han miljontals streams på Spotify och står reda att
förvandla sin stora passion till en blomstrande karriär.

RUTHLESS

Det råder inget tvivel om att Ruthless är en sann mångsysslare, både på scenen och vad gäller hans musik. Med en förmåga
att snabbt byta mellan olika stilar är Ruthless en sann mästare av allt vad freestyle heter och denna veteran till dj kan kicka
igång vilken fest som helst.

HALESTORM

Med det senaste albumet, Vicious, visar Halestorm exakt vad de står för. Det handlar om handlingskraft, ett ideal som bandet
har uppmanat till under flera år. Låtarnas enträgna budskap är att du inte ska ursäkta dig själv. I slutändan handlar det inte
enbart om att vara starkt och ta sig genom stormen, utan även om att stå ovanför stormen.

AMARANTHE

Amaranthe började ta form som ett projekt 2007, grundat av gitarristen Olof Mörck och vokalisten Jake E. Det svenska bandet
har sedan dess med versaler karvat in sitt namn i metalhistorien. Amaranthe är ett band som har haft en exceptionell vision
redan från början, de är en institution; vägvisare inom en genre som de själva har varit med om att forma.

DreamHack Winter 2019 bjuder, förutom livemusik, på en stor variation av underhållning med fokus på gaming och allt som hör
därtill. Det är en livsstilsfestival med långtgående rötter. Faktum är att DreamHack fyller 25 år den 9 december i år, något som
kommer att firas under årets upplaga av DreamHack Winter.

Mer information om DreamHack Winter finns på dreamhack.com/winter.


