(Persbericht, uitgegeven dinsdag 27 september 2016)

State-X New Forms 2016 kondigt nieuwe namen aan
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december landt het meest avontuurlijke festival
van Den Haag weer in en rond het Haagse Paard van Troje. Het is de 14 e editie
van het festival dat grossiert in muziekgenres die buiten de mainstream
grenzen treden. De reeds bevestigde namen zette al een stevige signatuur
neer: onder andere het Amerikaanse Now vs. Now met de toetsenist van
David Bowie, het project NYEUSI van jazzdrummer Justin Brown en het
populaire Nederlandse Jungle By Night staan op het programma.
Het internationaal georiënteerde festival schetst met ruim veertig acts een beeld van het brede
aanbod op underground- en experimenteel muziekgebied, en wil de verbintenissen tussen
heden, verleden en verschillende kunstdisciplines zichtbaar maken. Deze onderhuidse
verbintenissen geven State-X New Forms (SXNF) al 13 jaar zijn onderzoekende,
onvoorspelbare en spannende karakter.
Met de bekendmaking van de nieuwe namen en het globale speelschema komen ook de aparte
dagtickets voor de vrijdag en de zaterdag online beschikbaar.
Aan de toch al uitgebreide line-up van het tweedaagse State-X New Forms is een nieuwe serie namen
toegevoegd. Het festival vergroot het avontuur met onder meer de hypnotiserende electronica van Mt.
Wolf. Dit trio uit Londen wist te verassen op SXSW en komt deze maand met het lang verwachtte
debuutalbum. De “rock voor buitenbeentjes” zoals A Giant Dog het zelf noemt, zal ook te horen zijn
op deze editie van State-X New Forms.
De Noorse drummer Gard Nilssen is één van Europa’s meest gevraagde slagwerkers en brengt met
zijn Bushman’s Revenge een meeslepende mix van rauwe progressieve spacerock, punkjazz en
zware drones mee.
Ook het Haagse Korzo theater maakt deel uit van het festival en presenteert op vrijdagavond de
talentvolle rapster en zangeres Akua Naru, die hoge ogen gooit met haar mix van klassieke hiphop en
messcherpe teksten. Ze werkte eerder samen met Tony Allen en Questlove en wordt vergeleken met
Lauryn Hill en Erykah Badu. Op hetzelfde podium staat die avond het trio rondom de veelbelovende
Engelse jazz toetsenist Dominic J. Marshall.
De combinatie van zijn voorliefde voor bergen, wildernis en natuur in combinatie met zijn kennis over
elektronische en klassieke muziek is duidelijk terug te horen in de golvende composities van Tom
Adams. Een paar niveaus harder is het Franse Alfie Ryner, een kwintet dat zoekt naar nieuwe
concepten op het gebied van improvisatie.
Met zijn pseudoniem H.A.T. neemt de multimedia artiest Hatim Belyamani je mee naar zijn
Marokkaanse roots, met zowel geluid als beeldmateriaal. Ook het Nederlandse ensemble The
Leonids combineert audio met visueel beeld en zal op vrijdag het festival openen. De filmische
muziek wordt naadloos aangevuld met beelden gemaakt door zelfgemaakte machines. Het modern
klassiek Alvaret Ensemble brengt op State-X New Forms nieuw materiaal ten gehore voordat ze het
nieuwe album opnemen in een Friese kerk. De laatste nieuwe naam is Nusodia, een multiculturele
groep uit Amsterdam die opzwepende wereld muziek maakt gebaseerd op tradities van Burkina Faso,
waarin de traditionele dans een belangrijke rol speelt.
Reeds Bevestigd waren: Now vs Now, BIGYUKI, NYEUSI, Melt Yourself Down, The Comet Is Coming,
Exodus, Binker & Moses en Jungle by Night, Vampillia, Joep Beving, Lubomyr Melnyk, Wrekmeister
Harmonies, Violent Magic Orchestra , Terakaft en Pomrad.
Line up vrijdag:
Akua Naru | Alfie Ryner | Big Yuki | Binker & Moses | Bushman's Revenge | Dominic J Marshall Trio |
H.A.T. | Now vs. Now | Jungle By Night | NYEUSI | Leonids | Melt Yourself Down | Moses Boyd’s
Exodus | Nusodia | Pomrad | Terakaft | The Comet Is Coming | meer bevestigingen volgen binnekort

Line up zaterdag:
A Giant Dog | Alvaret Ensemble |Joep Beving | Julianna Barwick | Lubomyr Melnyk | Mt. Wolf | Tom
Adams | V.M.O. (Violent Magic Orchestra) | Vampillia | Wrekmeister Harmonies | meer bevestigingen
volgen binnekort
Tickets zijn verkrijgbaar via www.state-xnewforms.nl en www.paard.nl
- Passe-partout:

€ 35

- Vrijdag ticket:

€ 25

- Zaterdag ticket

€ 25

Website: http://www.state-xnewforms.nl
Facebook: http://www.facebook.com/Statexnewformsfestival
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1740186496262006/
Twitter: https://twitter.com/Statexnewforms
Het State-X New Forms festival is een initiatief van Paard van Troje en Haags Pop Centrum, in
samenwerking met Good Music Company.
***
Noot voor de redactie | Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bas de Wit | PR & Marketing State-X New Forms & Paard van Troje | Tel: 070-7503434 | E-mail:
bas@paard.nl

