SWU Music & Arts Festival
Fedde Le Grand, Damian Lazarus e Layo & Bushwacka!:
Mais três DJs internacionais são confirmados para a
grande festa da tenda Greenspace:
O SWU Music & Arts Festival, que realizará este ano a sua segunda edição em
novembro, confirma mais três DJs internacionais para animar sua tenda eletrônica,
que receberá atrações nacionais e internacionais todos os dias do festival. O holandês
Fedde Le Grand, uma das principais estrelas da nova geração da música eletrônica,
estará comandando as pick-ups no festival no dia 13. Já no dia 14, o line-up tem
confirmadas mais duas atrações de peso: o inglês Damian Lazarus, autor de
apresentações lendárias em toda a Europa e EUA; e a dupla inglesa Layo e
Bushwacka!, apontada como uma das principais referências da música eletrônica
atual.
Nos palcos do SWU, que reunirá, na cidade paulista de Paulínia, mais de 70 atrações
nacionais e internacionais entre os dias 12 e 14 de novembro, já foram confirmados na
tenda Greenspace os DJS Sven Väth, Frankie Knuckles, James Murphy, Afrojack, Joris
Voorn, Nic Fanciulli, M.A.N.D.Y e Loco Dice, além de Fedde Le Grand, Damian Lazarus
e Layo & Bushwacka!. Nos outros palcos, o festival já tem confirmadas atrações como
Peter Gabriel, Faith No More, Duran Duran, The Black Eyed Peas, Chris Cornell, Snoop
Dogg, Damian Marley, Sonic Youth, Megadeth, Michael Franti & Spearhead, 311,
Black Rebel Motorcycle Club, Primus, Miyavi e Down.
Para maiores informações, acesse www.swu.com.br
Fedde Le Grand

O holandês Fedde Le Grand é um dos principais nomes da nova geração mundial de
DJs , um autêntico superstar. Le Grand começou a tocar na adolescência e desde 98
passou a se apresentar nos principais clubes dos Países Baixos. Em 2007 estourou
internacionalmente com o hit “Put Your Hands Up for Detroit”, que esteve nas paradas
de vários países do mundo, incluindo a Inglaterra, onde chegou ao primeiro lugar. O
sucesso da música lhe valeu os principais prêmios do ano – entre eles o de Best Dance
Video, da MTV, e três prêmios da IDMA de Miami - Best Underground House Track,
Best Breaks/Electro Track e Best Breakthrough Solo Artist. Desde 2001 é também
produtor e, em 2004, criou com os DJs Funkerman e Raf a Flamingo Recordings. Criou
remixes para vários artistas consagrados, entre eles Robbie Willians. Em 2006 lançou
seu primeiro álbum, “Sessions”. Em 2007 realizou sua primeira turnê internacional e
desde então tem viajado por vários países, apresentando-se nos principais clubes e
festivais da cena eletrônica. Em 2009 lançou “Output”, que estourou mais um hit
internacional, “Amplifier”. Le Grand se apresenta semanalmente no Club Pacha de
Ibiza com a “Flamingo Nights”, noite que leva o nome de seu selo.
Site oficial: http://www.feddelegrand.com/

Damian Lazarus
Natural de Londres, Damian Lazarus sempre foi atraído por música, uma herança
familiar. Trabalhou como editor de música, como editor assistente na revista inglesa
Dazed & Confused, e em alguns selos musicais, onde foi responsável por lançar
canções de nomes como Felix Da Housecat e Tiga & Zyntherius. Como DJ, os primeiros
interesses de Lazarus foram o hip-hop, o electro, o soul e o funk. Mais tarde, já em
finais dos anos 80, descobriu o house. Agora, descreve os seus "sets" como uma
mistura “underground, deep, crua e alucinada de electro, house e techno, uma música
louca e futurista que funciona tão bem no auge dos grandes clubes como nas primeiras
horas dos pequenos espaços". Lazarus foi residente no club Circo Loco, em Ibiza, onde
suas apresentações tornaram-se lendárias. Lançou dois álbuns, “Smoke The Moster
Out”, em 2009, e um “Club Versions” do mesmo LP em 2010. Em setembro de 2008
mudou-se da Inglaterra para os Estados Unidos e ficou residência em Los Angeles,
onde passou a ser o DJ residente do Club Avalon, em Hollywood.
Site oficial: http://damianlazarus.com/
Layo & Bushwacka!
Layo & Bushwacka! é o pseudônimo dos DJs ingleses Layo Paskim e Matthew
Benjamin. Layo foi um dos proprietários de um dos mais conhecidos night-clubs de
Londres, o The End, onde Benjamin era DJ residente. O The End fechou as portas em
2009 e reabriu recentemente como The Den. Benjamin fez parte da London School
Simphony Orchestra, tocando percussão, e ficou famoso internacionalmente por um
remix de “Billie Jean”, de Michael Jackson. A dupla mescla acid house, breakbeat,
electro, house, techno e dub - tudo intercalado com riffs de guitarra e colagens de
vocais. Juntos desde 1988, Layo & Bushwacka! são nomes consagrados da música
eletrônica mundial. A dupla é presença obrigatória nos principais festivais europeus,
como o Glastonburry (onde já tocaram para 180 mil pessoas), Homelands, CreamFields
e Sonar (Barcelona). Possuem sua própria gravadora, a Olmeto Records. Layo &
Bushwacka! também são os produtores do hit "Love Story", sucesso nas rádios e pistas
do mundo todo. Seus dois primeiros álbuns, “Night Closer”, de 2003, e “Feels Closer”,
de 2006, estão entre os mais vendidos da Inglaterra. Em 2007 participaram da série
Global Underground, lançando o álbum número 33 do projeto, que batizaram de Rio
de Janeiro. Em 2009 lançaram o projeto “Shake It” apresentando-se em clubs com
vários convidados especiais, como Carl Cox e lançaram o álbum Shake it Brasil. Seu
último lançamento em junho de 2011 foi o EP duplo West Side/Energy
Site oficial: http://www.shakeitlondon.com/olmeto/

