
Natt til 1. mai lineup: 

 

gabrielle 
 
Gabrielle har bevist at det er mulig å lage fengende og hardtslående urban popmusikk på bergensk. Etter en 

eventyrlig suksess med sitt Spellemannnominerte debutalbum er hun nå tilbake med første smakebit fra 

album nummer to. Låten heter "Regn fra blå himmel" og føk rett inn i toppen av salgs og radiolistene. 

 

På livesiden er bandet er forsterket med gitarist og bassist, i tillegg til flust av synther og trommer. Det blir 

et rått og energifyllt show i god Gabrielle- tradisjon. 

 

 

Zawadi   
  

Zawadi er en ny og spennende rapper/sanger fra Oslo det ikke lar seg gjøre å putte i bås. Han begynte med 

musikk i 2004 og henter inspirasjon i alt fra gospel, blues, jazz, country, soul, reggae, til hiphop, r&b og 

grime. Noe som gjør det vanskelig å sette han i en spesifikk sjanger. Artisten gjør det på engelsk og 

balanserer mellom alvorlige og humoristiske temaer. Denne artisten har også markert seg som en svært habil 

live-artist og leverer noen solide vokalprestasjoner i tillegg til sin avvæpnende sjarm. 

 
 

 

Svartepetter feat. Dj Tom 12” 
 

Svartepetter er en norskspråklig rapper. Han er kjent for sine mange og varierte tekster, og sammen med 

Tom12” er han grunnlegger av rapkollektivet Cracklab. 

Tom12” har vært produsent, dj og beatmaker for en lang rekke kjente norske rappere. Han har vært med 

Svartepetter siden starten og de to driver nå musikkstudioet DAT Music i Oslo. 

 

DJ Sharkara  

Sharkara er DJ, produsent og musiker. Han begynte å spille piano da han var 8, og har produsert og DJ-et 

siden han var 14. Musikken hans er eklektisk, med fokus på soul, reggae, jazz, dub, hiphop, elektro(nika) og 

indie. Han har spilt med bl.a. Richard Dorfmeister, Ravin fra Buddha Bar, Proviant Audio og Olagaard. For 

tiden jobber han med en EP sammen med FMC, og med The Electric-vokalist Sabira Jade. Han har også 

gjort noen uoffisielle, lovprisede remikser av DJ Vadim. 

 

 

 

 


