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X Games Norway lanserer artister
•
•

Julie Bergan og Seeb klare for X Games Norway på Hafjell.
Første X Games som sender alle konkurranser og konserter live til verden.

I fjor gjorde Alan Walker sin debut-konsert under X Games i Oslo. Konserten ble TVsendt til hele verden, og uken etter arrangementet var Faded nummer 1 på
gjenkjennings-appen Shazam. Med sin enorme rekkevidde til unge mennesker over hele
verden, er X Games Norway den perfekte plattformen for norske artister med
internasjonale ambisjoner.
-

Synes det er en skikkelig kul og spennende mulighet, og jeg kan ikke vente med å
komme meg opp på scenen der! Det blir såååå fett, sier Julie Bergan.

-

Vi er veldig stolte og glade over å kunne samarbeide med X Games i år, både
med «Under Your Skin» som temalåt såvel som å spille på live-tv til millioner av
mennesker på lørdagen! All energien og kreativiteten som følger med et slikt event
med noen av de beste atletene i verden er utrolig inspirerende. Vårt mål den 11.mars
er å kunne skape masse liv blant alle tilstede i arenaen og foran tv-skjermen, og gi
dem det beste Seeb-showet noensinne! – Seeb

Både Julie Bergan og Seeb har allerede gjort det bra internasjonalt. Seeb hadde den 2.
mest spilte låten i verden i 2016 på Spotify (”I Took A Pill in Ibiza” med over 780
millioner streams), grammy nominasjon og #4 plass på Billboard Hot 100. Julie Bergan
har etablert en solid fanskare over hele verden.
Seeb´s nye låt ”Under Your Skin” (slippes den 3.mars), som er skrevet i samarbeid med
superprodusentene R.City (Beyonce, Nicki Minaj, Ariana Grande etc) blir temalåt for X
Games Norway 2017. Julie Bergans Blackout blir også viktig i produksjonen. I fjor ble
Faded brukt i vignetter, utøverpresentasjoner og andre ”beauty”-shots i TVproduksjonen. I tillegg promoterte ESPN Faded i sine sosiale mediekanaler, hvor blant
annet X Games har 5,5 millioner følgere bare i Facebook.
Nå skal Seeb´s Under Your Skin og Julie Bergans Blackout fargelegge den lekre tvproduksjonen til SAHR/Nicolai Sørensen som går live til 110 land. Og publikum kan
glede seg til norsk musikk av ypperste internasjonale merke når Seeb og Julie Bergan
inntar X Games sin hovedscene i Hafjell lørdag 11 mars. Konsertene sendes i sin helhet
på TV 2, og det er første gang at ESPN tilbyr alle konserter og konkurranser live på tv.
Norsk musikk blomstrer som aldri før på den internasjonale scenen, og X Games Norway
viser frem hele paletten fra hardrock til urbane toner: Fredag 10 mars blir det gromlyd
fra den norske fjellheimen når rockebandet Dunderbeist fra Hamar kvesser gitarene
under slopestylefinalene for snowboarderne.
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Hele ballet åpnes av de kreative stjerneskuddene Kaveh og Mugisho, som inspirerer
Øystein Bråten og Johanne Killi til å ta gull i de første X Games Norway-finalene torsdag
9 mars.
Fredag og lørdag blir det fullt kjør på fester med et kobbel av ”up and coming” norske
artister: Pasha, Future Duper, DJ Stisema, JCY, Skinny Days, Kaveh og Mugisho spiller på
Kulturbanken i Lillehammer. Dette er talentfulle norske artister som får bryne seg på
det internasjonale action sports-miljøet hvor lidenskapen for musikk står sterkt.
Om du grabber tailen eller er nattens dronning: X Games Norway er det største
sportslige og musikalske fyrverkeriet på norsk jord denne vinteren!
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