
Hipnotik completa la seva programació amb l’extraordinari 
trio francès Birdy Nam Nam i noves incorporacions 

Hipnotik tindrà lloc el dissabte 3 d’octubre al CCCB de Barcelona

Hipnotik suma noves confirmacions a la seva programació, incloent l’actuació del respectat i admirat 
grup francès Birdy Nam Nam, grans referents del turntablism i dels beats hip-hop de filiació electrònica. 
També s’afegeixen a la programació el show de reggae que presentarà les noves composicions de 
Little Pepe, Tosko i Lasai, tres dels noms clau del gènere a Espanya, i l’actuació d’un altre trio de 
MCs nacionals, Soen, Skone i Fransinaka. 

Aquests noms completen una programació, que explica també amb les actuacions ja confirmades 
de Sho-Hai, Fyahbwoy, Agorazein, Izah + Rca Flacos, Costa, Charly Efe + Loren D i Cypha 
Sessions, a més de les clàssiques batalles de MCs, bandes i street dance.

Aquests són els nous noms a la programació d’Hipnotik:

> Birdy Nam Nam

Considerats des de fa anys com un dels grups de turntablism més importants del món, Birdy Nam 
Nam han sabut transcendir les seves bases per portar la seva música a territoris més amplis i arribar, 
d’aquesta manera, a noves audiències. El trio format per Crazy B, Little Mike i DJ Need (DJ Pone 
va deixar el grup l’any passat) han evolucionat de forma natural des de les seves exhibicions als plats 
(van ser campions del DMC World DJ Team Championship l’any 2002) i el groove funk dels seus 
primers discos a un so més contundent i col·laboracions amb A$AP Rocky i Skrillex, que es va quedar 
impressionat amb ells després de veure’ls en directe. Birdy Nam Nam tenen ja llest el seu quart 
àlbum, que es publicarà oficialment a l’octubre, i del que avançaran alguns tracks a la seva actuació 
a l’escenari principal d’Hipnotik.

> Shows de reggae: Little Pepe, Tosko y Lasai 

Hipnotik obre la seva programació al reggae amb tres concerts a càrrec de tres dels artistes nacionals 
més representatius del gènere, que actuaran seguits per tancar l’escenari Pati Dones.

El malagueny Little Pepe és un dels artistes de reggae en espanyol més respectats tant a nivell 
nacional com internacional. El seu disc “Al Sur de la Luna” va suposar el seu debut, i actualment 
està acabant el que serà el seu nou disc, del qual podrem escoltar algunes cançons a Hipnotik 2015. 
Ha col·laborat amb Black Milk, General Levy, Morodo, SFDK o Sicario (de Hablando en Plata), entre 
molts altres.



Tosko porta més d’una dècada evolucionant un estil propi des del barri de Los Puertos (Madrid), 
combinant el respecte pel new roots o el dancehall amb l’interès per llenguatges electrònics com el 
drum’n’bass i el dubstep, sense oblidar-se mai del seu primer amor: el rap. “Algo Personal” va ser 
el seu primer disc, treballat a mitges amb Santo, de Falsalarma, i ha participat al projecte So Simple 
Sessions, una sèrie de concerts acústics a escenaris insòlits amb artistes com Rayden, Juaninacka 
o Gregtown.

Lasai és un singjay nascut a Talavera de la Reina, en actiu a l’escena reggae i dancehall des de 2007, 
i membre del col·lectiu madrileny Dremen. Després dels seus primers treballs en descàrrega gratuïta, 
fitxa pel segell Germaica Iberia, on publica “True Love” l’any 2012 i l’EP “Into The Roots” al 2013. 
Recentment ha editat l’àlbum “Rebel”, que presentarà en aquesta nova edició d’Hipnotik.

> Soen i Skone amb Fransinaka

Després de diversos anys destacant a l’escena nacional de MCs i guanyadors de diverses batalles 
i competicions, Hipnotik ajunta per primera vegada els talents de Soen i Skone, recolzats sobre 
l’escenari per Fransinaka i DJ Blacksheep. Tots ells oferiran un show inèdit que suposa una ocasió 
única per a tots els seguidors del món del freestyle. 

A més d’ells, al show de Cypha Sessions se sumen també 3 MCs: Zeidah, Lauren IX i Mr. Sutra.

Amb aquestes incorporacions, Hipnotik dóna per tancada la seva programació d’aquest any, definida 
amb el lema “Open Minds” precisament per la mirada oberta i el repàs a les influències i els matisos 
resultants del vincle promiscu del hip-hop amb altres gèneres, com el funk, el soul, el reggae o 
l’electrònica. Les noves propostes conviuran amb el rap de sempre, que segueix sent l’essència del 
festival.

Hipnotik Festival 2015 - 03 d’octubre 2015 CCCB (Montalegre, 5, 08001, Barcelona)

Entrades a la venda a www.hipnotikfestival.com, Montana Shop (Comerç 6, Barcelona) i Grimey 
Store (Doctor Dou 15, Barcelona).

   Entrades anticipades: 20€ + despeses de gestió (IVA inclòs)
   Entrades Premium: 45€ + despeses de gestió (IVA inclòs)
   Entrada + samarreta: 26€ + despeses de gestió (IVA inclòs)
   Descomptes amb Carnet Jove, Club Tr3sC i Amics del CCCB

Més informació i imatges en www.hipnotikfestival.com

Contacte de premsa
Carles Novellas 

620.064.078 
prensa@hipnotikfestival.com


