Varberg- värd för Sveriges första hiphop-festival!

Stenbocksmannen, Kurorten, Apelviken och vindsurfing – man kan redan
ana en gemensam nämnare..Ska man prata om saker som Varberg är känt
för, så kan man ju lägga till Mojje, Monark, Asia Spa, Sara Löfgren...-men få
hade dock valt att förlänga listan med hiphop. Trots en hiphop länge har
varit en del av Varbergs musik-scen, så har det varit pop och rock som
Varberg har kommit att bli känt för. Nu ändras detta tack vare
Studieförbundet Vuxenskolans satsning – för nu får Sverige sin första hiphop festival-i Varberg!
”StreetRich 2013 Swedish Sessions” kommer att hållas den 28-29 juni på
Badhusplatsen vid Kallbadhuset i samband med ”Hamndagarna”, och
kommer att samla hiphopare från hela Sverige. Hiphop älskare kommer att
få tillfälle att se många erkända breakdansare och europeiska artister-helt
gratis, samt delta i workshops som kommer att hållas på Campus och gästas
och hållas av tunga namn från bl.a. Frankrike, Ryssland, Portugal och
Ukraina. Det kommer att finnas en scen utomhus samt ett dansgolv och på
programmet så finns även graffiti, DJs, rap och så klart battle i breakdance
som kommer att bli avgjord av internationella domare. De som vinner
kommer dessutom att ta hem 5000 kronor i 2 vs. 2 battle, samt som de som
battlar 4 vs.4 kommer att vinna 10 000 kronor.

Ett nationellt evenemang kommer att hjälpa hiphop-älskare att få en egen
scen, skapa en gemensam platform där de kan inspirera varandra, samt ge
hihop utrymme att växa och nå fler.
Reine Johansson, som är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
berättar att de är väldigt glada över att stå bakom ett sådant evenemang, då
det är bland de största och mest interantionella hiphop-händelserna i

Europa just nu. Reine erkänner att han inte kan mycket om hiphop scenen,
men att de som är intresserade av denna gren kommer att känna igen
många av de som kommer att uppträda, och berättar att många är vädigt
glada över att Dani M, som är ett av de tunga namnen inom den svenska
hiphop världen kommer att uppträda.

Reine Johansson

Reine berättar även blygsamt att han varken har organiserat eller startat
”Streetrich 2012”, utan att det är Niklas Eklund och Nordin Billiet som är
eldsjälarna bakom händelsen, och påpekar att det är de som ska ha all ära
för att ha satt Varberg på den europeiska hiphop-kartan. Trots att Reine
beskriver sig själv som personen som ”mest kommer att hjälpa till att bära
saker ” under evenemanget- så säger han att både han och de andra på
Studieförbundet tycker att det är väldigt kul att en sådan stor kulturell
händelse tar plats i just Varberg.

Trorts att Reine Johannsson inte är hiphop-intresserad så dras han ädå med hiphop känslan som råder på
Studieförbundets kontor

Studieförbundet ska med all rätt känna sig stolta- evenemanget verkar dra
till sig hiphop-älskare från inte bara Sverige, utan även övriga Europa och
programschemat är extremt händelserik. På fredagen den 28-e juni, så
kommer flera workshops att ta plats- och hiphopare från den europeiska
scenen kommer att hålla i dem. De kommer att stå till tjänst från 13.00 till
19.00 på kvällen och namnen som La Smala, Local Legendz, EastSide Bboys
och Bruce Almighty, Iron Monkey och Renegade Rockers är välbekanta för
den hiphop och breakdance intresserade.
Lördagen 29-e juni kommer att vara fullspäckad med bade workshops,
battles, graffiti och konserter. Workshops kommer att hållas till 13.00, varpå
invigningen och de sista registreringarna kommer att ta plats. Och
breakdance battle 2vs2 kommer att börja kl.13:30 med domare som Iron
Monkey från Renegade Rockers och Bruce Almighty från Momentum Crew
från Portugal.

Festivalens internationella karaktär blir väldigt synlig när man ser line up
för 2vs2 battle, då den innehåller breakdance-älskare från bl.a Belgien,
Frankrike, Norge och Ukraina. Breakdance battle för 4vs4 uppsättningen
kommer att uppvisa eldsjälar från Belgien, Serbien, Ukraina, Frankrike och
Norge. Efter att battlandet är avgjort, så kommer hiphop scenen att intas av
artister som Simba (Varberg), Givii & Pourii (Göteborg), Informatic & Brown
(Halmstad), M.A.K. (Falkenberg), WillMan (Falkenberg) och slutligen den
välkände Dani M.

Reine berättar att man under festivalen även kommer att kunna köpa
graffiti-konst, vilket gör att hela familjen kommer att kunna hitta på
någonting under festivalen. Graffiti upvisningen kommer att pågå under hela
dagen och hosts kommer att vara mc's Raaw-Bii & NoMad, DJ's: Gonzo
(GBG, Sverige) & Hippo (Belgien).
Även om man inte är välbekant med hiphop så kommer man att kunna hitta
något roligt att göra, titta eller lyssna på under”StreetRich 2013 Swedish
Sessions”, så kom och vidga dina vyer! Vi ses vid Badhusplatsen på lördag!

Programmet för ”StreetRich 2013 Swedish Sessions” ser ni nedan:

Workshops fredagen den 28-e juni:
13.00
14.30
16.15
17.45

-

14.15:
15.45:
17.30:
19.00:

workshop
workshop
workshop
workshop

1
2
3
4

-

La Smala (France)
Local Legendz (Belgium)
EastSide BBoys (Ukrain)
SouthSide Front (Ukrain)

Program lördagen den 29-e juni:
11.00 - 12.00: workshop 5 - Bruce Almighty (Momentum Crew
Portugal/Russia)
12.00 - 13.00: workshop 6 - Iron Monkey (Renegade Rockers/USA)
13.00: Invigningen + sista registreringar
13.30: början breakdance battle 2vs2
16.15: början breakdance battle 4vs4
19.30: början hiphop konserter som avslutas med Dani M.
Hosts: mc's Raaw-Bii & NoMad
DJ's: Gonzo (GBG, Sverige) & Hippo (Belgium)
---- 2vs2 ---Domare:
- Iron Monkey (Renegade Rockers, USA)
- Bruce Almighty (Momentum Crew, Portugal)
- Mad Nico (ThrowDown Rockers, Sweden)
- Jey (Legiteam Obstruxion, France)
Line Up:
- Admiracles & KidKong (Belgium)

-

Mendigo & Salim (France)
Local Legendz (Belgium)
EastSide BBoys (Ukrain)
Magic Mad Men (Ukrain)
South Front (Ukrain)
FloorKnights (Norway)
TBA (att meddelas)

---- 4vs4 ---Domare:
- Iron Monkey (Renegade Rockers, USA)
- Bruce Almighty (Momentum Crew, Portugal)
- Mad Nico (ThrowDown Rockers, Sweden)
- Tommy Rock (La Smala, France)
Line Up:
- Local Legendz (Belgium)
- EastSide BBoys (Ukrain)
- Magic Front (Ukrain)
- Recognize Crew (Serbia)
- Legiteam Obstruxion (France)
- FloorKnights (Norway)
- KingWingz (Norway)
- TBA (att meddelas)
---- HIPHOP ---- Simba (Varberg)
- Givii & Pourii (Göteborg)
- Informatic & Brown (Halmstad)
- M.A.K. (Falkenberg)
- WillMan (Falkenberg)
- !!! DANI M !!!
För mer information:
- nordin.billiet@sv.se (breakdance & graffiti)
- niklas.eklund@sv.se (musik)

