PRESSEMELDING

Lil Yachty til X Games Norway

28. februar 2018

Den kritikerroste Atlanta-rapperen Lil Yachty skal fyre opp tusenvis av X Games-fans på
Fornebu den 19 mai.
De 18 største navnene i skateboarding, snowboard og ski er allerede bekreftet, og billettsalget til
vårens vakreste eventyr er i gang: X Games Norway 2018 i 17 mai-helgen. Det blir snowboard og ski i
OBOS Big Air Arena på Fornebu og skateboarding i Skur 13 på Tjuvholmen.
X Games er ungdomskultur: En herlig blanding av sport og underholdning. Fansen får ikke bare fire
action-fylte finaler på Fornebu, men også fete konserter. Den største artisten er Grammy-nominerte
Lil Yachty, som ga ut sitt siste album Teenage Emotions i 2017 som 19- åring. Rolling Stone Magazine
mener at han, med sin kreative blanding av hiphop og pop, vil forandre måten folk over hele verden
rapper på. Albumet er ”a landmark moment for rap”, skriver Rolling Stone.
Lil Yachty er ikke bare en stilsikker låtskriver og eminent ”performer”, men han speiler
ungdomskulturen med sin tilstedeværelse i sosiale medier. Han er en Instagram-stjerne med sine 4,7
millioner følgere. Her deler han skjebne med de fleste X Games-stjernene. Utøverne som kommer til
X Games Norway har over 30 millioner følgere i sosiale medier. Hans videoer på Youtube har titalls
millioner avspillinger og det streames i hundremillioners-klassen på Spotify. Lil Yachty har altså et
godt tak på X Games-generasjonen!
Lil Yachty slipper sitt nye album, Lil Boat 2, den 9 mars.
X Games Norway har etablert et nyskapende musikkonsept og et godt samarbeid med norske artister
og plateselskaper. I 2016 sto Alan Walker for første gang på en scene; under X Games på Tøyen.
Samtlige artister som har spilt på X Games i Norge har bidratt med låter til tv-produksjonen, som
også er god markedsføring for artistene globalt. Dette samarbeidet vil fortsette i 2018. Tre norske
artister med internasjonale muligheter vil spille på Fornebu. Og mange flere vil spille på X Games sine
fester i Oslo.
Hovedprogrammet er:
Kvalifisering street skateboarding menn og finale street skateboarding damer, Skur 13, fredag 18 mai.
OBOS Big Air, kvalifiseringer og finaler, snowboard og ski, menn og damer, samt konserter, OBOS Big
Air Arena på Fornebu, lørdag 19 mai
Nordisk kvalifisering og finaler street skateboarding menn, Skur 13, Tjuvholmen, søndag 20 mai
Flere artister til Fornebu og fester vil bli offentliggjort senere.

For mer informasjon, kontakt Henning Andersen på telefon 906 95 119, mail
henning@sahrconcepts.no

