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Stærsta útihátíðin í Reykjavík
Secret Solstice hátíðin verður haldin hátíðleg í fimmta skiptið dagana 21. til 24. júní í Laugar-
dalnum í Reykjavík. Fram kemur mikill fjöldi innlendra sem erlendra tónlistarmanna á heims-
mælikvarða. Má þar nefna Slayer, Stormzy, Gucci Mane, Clean Bandit, Bonnie Tyler, Death From 
Above, Jet Black Joe, Högna, Casio Fatso og Loga Pedro ásamt mörgum fleirum.

Mikill mannfjöldi safnast saman á Secret Solstice hátíðina þar sem margir þekktir tónlistarmenn stíga á svið. Gestir eru á öllum aldri. MYND/BIRTA RÁN
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Ein af þeim nýjungum sem 
gestum tónlistarhátíðarinnar 
Secret Solstice verður boðið 

upp á er að skilja veskið eftir heima. 
Hátíðin í ár verður nefnilega pen-
ingalaus. Armbönd hátíðargesta 
verða útbúin örgjörva og virka rétt 
eins og snertilaus greiðslukort, 
þ.e. greitt verður fyrir veitingar og 
vörur með því að bera armböndin 
upp að þar til gerðum skynjurum. 
Með þessu móti styttast raðir auk 
þess sem hættan á að gestir týni 
peningunum sínum er úr sögunni 
en armböndin eru rækilega fest 
á úlnliði þeirra. Vert er að geta 
þess að þeir sem leggja 10 þúsund 
krónur eða meira inn á armband 
sitt fyrir 20. júní nk. fá tvo fría 
drykki á hátíðinni og er hægt að 
velja á milli bjórs, léttvíns og síders.

Þetta er í fyrsta skipti sem þessi 
leið er farin á íslenskri tónlistar-
hátíð en hún hefur reynst afskap-
lega vel á hátíðum víða um heim. 
Skipuleggjendur hátíðarinnar 
segjast hafa skoðað fyrirkomulagið 
erlendis og séð í því ýmsa kosti sem 
framsækin hátíð á borð við Secret 
Solstice ætti að bera. Til dæmis er 
aukið öryggi fólgið í því að greiða 
með armböndunum en einnig viss 
þægindi, sérstaklega fyrir þá sem 
sækja hátíðina frá öðrum löndum. 
Þeir þurfa þá ekki að hugsa um 

Peningarnir teknir úr umferð
Gestir á Secret Solstice greiða fyrir veitingar á hátíðinni með því að bera armbönd sín upp að 
skynjurum. Auðvelt er að leggja pening inn á armböndin og fá endurgreitt þegar hátíðinni lýkur.

Það eru allir glaðir á útihátíð í Laugardalnum. Nú þarf ekki einu sinni að vera með pening á sér til að kaupa veitingar. MYND/BIRTA RÁN

Mörg þekkt nöfn koma fram á Secret Solstice um næstu helgi og það verður dúndurfjör. MYND/BIRTA RÁN

að skipta gjaldeyri eða leita uppi í 
hraðbanka til að verða sér úti um 
pening. Fyrir utan það þá auð-
veldar þetta þeim sem selja vörur 
og veitingar á svæðinu bókhald sitt 
og umstang.

Leikur einn að leggja inn
Til þess að leggja inn á armböndin 
fyrir hátíðina þarf ekki annað 
en að fara inn á vefsvæði Secret 
Solstice, secretsolstice.is, og fylgja 
þar einföldum leiðbeiningum sem 
leiða til þess að bankareikningur 
viðkomandi er tengdur við arm-
bandið. Eftir það verður leikur einn 
að leggja pening inn á armbandið, 
í gegnum vefsvæði Secret Solstice 
og Solstice-appið, auk þess sem 
sá möguleiki er fyrir hendi að lagt 
verði sjálfkrafa inn á armbandið 
þegar innistæðan hefur farið undir 
tiltekin mörk.

Hátíðargestir fá armböndin sín 

afhent hjá starfsmönnum Secret 
Solstice þegar þeir mæta á hátíðar-
svæðið í Laugardalnum og geta 
eftir það farið á sérstaka bása inni á 
svæðinu þar sem einnig er hægt að 
leggja inn á armböndin, hvort sem 
er með peningum eða greiðslu-
kortum. Þannig hafa skipuleggj-
endur séð til þess að allir geti notað 
þessa nýju þjónustu. Starfsfólk 
verður svo til staðar ef leysa þarf úr 
vandræðum vegna armbandanna.

Armböndin þola ýmislegt
Hátíðargestir geta með auðveldum 
hætti fylgst með innistæðu sinni 
því í hvert sinn sem þeir greiða með 
armbandinu birtist staðan á skjá 
hjá söluaðilum. Ef þeir efast um að 
innistæðan sé rétt þá geta gestir 
heimsótt tiltekna bása á svæðinu og 
farið fram á yfirlit yfir allar færslur 
sínar meðan á hátíðinni hefur 
staðið. Auk þess geta hátíðargestir 

ávallt fylgst með færslum sínum 
á vefsvæði Secret Solstice og í Sol-
stice-appinu.

Litlar líkur eru taldar á að arm-
böndin bili meðan á hátíðinni 
stendur enda eru þau vatns- og 
hitaþolin og hvort sem regnið 
bleytir upp í gestum eða sólin 
vermir þá eiga armböndin að skila 
fullri virkni. Einnig eru þau kirfilega 
fest á úlnliði gesta og því þrautin 
þyngri fyrir þjófa að reyna ná þeim 
af. Þykja armböndin því sérlega 
örugg.

Þegar hátíðinni lýkur og ef enn 
er innistæða á armböndum gesta 
er hægt að fá peninginn til baka á 
básum inni á svæði Secret Solstice. 
Frá 24. júní til 8. júlí er hægt að gera 
hið sama í gegnum vefsvæði Secret 
Solstice en þá þarf að skrá inn kóða 
aftan á armbandinu og gefa upp 
upplýsingar um bankareikning 
sinn.

Amínósýrur, Rósepli, Cactus extract, 
öflug blanda af B-vítamínum og Magnesíum.  

Virkar vel gegn þynnku

2 töflur fyrir fyrsta drykk
2 töflur fyrir svefn 

Fæst í apótekum og heilsuhillum verslana

www. .is

Morgundagurinn 
verður betri með 
After Party 

Náttúruleg lausn við timburmönnum 
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Ég er alltaf spenntur fyrir 
Secret Solstice. Það er gaman 
að haldin sé sumartónlistar-

hátíð í Reykjavík sem hefur yfir 
sér einstakan sjarma. Það er tryllt 
stemning og töfrandi að ganga 
um á milli atriða í Grasagarðinum 
því Laugardalurinn er eins og vin 
í borginni og þar hverfur maður í 
sveitarómantík,“ segir tónlistar-
maðurinn Logi Pedro Stefánsson 
sem treður upp á Secret Solstice 
laugardaginn 23. júní.

„Ég lofa góðu partíi. Þetta er 
fyrsta tónlistarhátíðin sem ég kem 
fram á sem sólólistamaður og ætla 
eingöngu að flytja efni af nýju 
plötunni minni, enda er hún ekki 
nema 27 mínútur að lengd. Með 
mér verða Young Karin, Birnir, 
Sturla Atlas, Joey Christ og Flóni, 
sem öll eru á mála hjá plötufyrir-
tæki mínu Les Frères Stefson,“ segir 
Logi Pedro og útilokar að bróðir 
hans Unnsteinn Manuel stökkvi 
óvænt á svið til að taka lög Retro 
Stefson. „Það gerist ekki, enda 
erum við búnir að skipuleggja 
kombakk eftir tuttugu ár og ekki 
degi fyrr.“

Vonandi syngja margir með
Logi Pedro var fjórtán ára þegar 
hann kom fyrst fram á tónlistar-
hátíðinni Iceland Airwaves árið 
2006. Sama ár varð hljómsveitin 
Retro Stefson til en Logi hafði áður 
verið í öðrum hljómsveitum.

„Tónlistin spyr ekki um aldur,“ 
segir Logi. „Vitaskuld er misjöfn 
menning í kringum tónlistarmenn 
og oftar en ekki spilað í klúbbum 
fullorðinna en það er enginn of 
ungur til að koma fram á skemmti-
stað ef haldið er vel utan um hann. 
Hver og einn þarf að taka ákvörðun 

fyrir sig en það hentaði mér algjör-
lega að koma fram fjórtán ára og 
vafðist aldrei fyrir mér.“

Á nýrri plötu Loga Pedros, Litlum 
svörtum strákum, er persónuleg 
tónlist með rólegum lögum í bland 
við dansvæna söngva.

„Lögin segja margar sögur og 
ég ætla líka að taka rólegu lögin á 
tónleikunum. Mér finnst gaman að 
syngja angurvær lög og prófa aðrar 
tilfinningar á sviðinu en hingað 
til þar sem ég hef verið meira í því 
að skapa fjör og partí. Ég býst við 

að margir sjái á mér nýja hlið en 
platan hefur gengið miklu betur en 
ég bjóst við. Nú þegar hafa lögin 
fengið 1,3 milljónir streyma og ég 
gæti ekki beðið um betri viðtökur. 
Ég þori ekki að fullyrða hvort allir 
þekki lögin mín en vonandi geta 

sem flestir sungið með. Það er 
alltaf stærsti sigurinn og draumur 
tónlistarfólks að áheyrendur taki 
vel undir.“

Barnið í sjálfum sér dýrmætt
Logi eignaðist soninn Bjart Este ban 
í fyrrahaust og segir föðurhlut-
verkið hafa mikil áhrif á sig sem 
lagasmið.

„Að verða faðir hefur breytt öllu 
í mínu lífi. Allt verður öðruvísi 
og betra og maður finnur hvernig 
hausinn á manni vírast upp á nýtt. 
En um leið og maður tekst á við 
mesta ábyrgðarhlutverk lífsins, 
sem er að ala upp barn, er einnig 
mikilvægt að týna ekki barninu 
í sjálfum sér. Viðhorfsbreytingin 
verður til þess að maður skynjar 
lífið upp á nýtt og þegar kemur að 
tónsmíðum og stúdíóvinnu er stór-
kostlegt að hafa gengið í gegnum 
svo dýrmæta lífsreynslu.“

Logi er lærður hljóðtæknimaður 
frá Tækniskólanum og rekur hljóð-
verið 101derland.

„Námið hafði mikil áhrif á tón-
listarferilinn og var mjög skemmti-
legt. Strax á eftir einbeitti ég mér 
ákaft að verkfræðilegu hliðinni á 
því að búa til tónlist en það getur 
bæði haft neikvæð og jákvæð 
áhrif á lagasmíðina. Maður tekur 
svona tímabil og áttar sig svo á því 
að maður hefur einblínt á að allt 
hljómi vel í stað þess að hugsa um 
tilfinninguna í tónlistinni. En svo 
lærist þetta og úr verður samspil 
tilfinninga og tónlistarverkfræði 
sem minnir á gott hjónaband,“ 
segir Logi.

Undir björtum sumarhimni
Secret Solstice hefst á sumarsól-
stöðum, fimmtudaginn 21. júní, og 
hefur Logi engar áhyggjur af veðri 
eða vindum á hátíðinni.

„Veðrið hefur lítið að segja. Þetta 
er einfaldlega geggjuð tónlistar-
hátíð sem vex og dafnar með hverju 
árinu og það er alltaf mikið fjör. 
Það tekur tónlistarhátíðir mörg 
ár að skapa sína eigin menningu 
og hefðir. Þannig fer fólk í polla-
gallanum á þjóðhátíð í Dalnum, í 
vetrarpelsi á Iceland Airwaves en í 
sumarkjól og stuttermabol á Secret 
Solstice. Margir skarta glitsteinum 
og skrautlegri andlitsmálningu, og 
andrúmsloftið er létt og skemmti-
legt. Það er líka einstakt að vera á 
lifandi útitónleikum í blómlegum 
görðum undir björtum sumarhimni 
og enda í klúbbpartíum í Höllinni 
þar sem skemmtikraftar og hátíðar-
gestir skemmta sér saman undir 
tónlist atvinnuplötusnúða,“ segir 
Logi Pedro, fullur tilhlökkunar.

Lofar töfrandi og góðu partíi 

Logi Pedro Stefánsson segir það hafa haft mikil áhrif á tónlist sína að verða faðir síðastliðið haust. MYND/ERNIR

Logi Pedro verður 
á persónulegum 
nótum á Secret 
Solstice í ár og 
segir stærstan 
sigur og draum 
tónlistarfólks að 
áheyrendur þekki 
lögin og taki undir.
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Við fáum inn-
blástur í tónlist-

inni frá þeim tíma sem 
við vorum að alast upp, 
það er frá árunum 1990-
1999 sem kallað er 
Modern Rock Nineties. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Sigursteinn Ingvar Rúnars-
son, gítarleikari og söngvari 
hljómsveitarinnar, segir 

að það hafi verið nóg að gera 
hjá Casio Fatso undanfarið. „Við 
gáfum út plötu númer tvö í fyrra 
og höfum verið að keyra svolítið 
á henni. Núna erum við búnir 
að semja nokkur ný lög sem fara 
á plötu þegar rétti tíminn er 
kominn. Undanfarnar þrjár helgar 
höfum við verið með tónleika og 
flutt nokkur af þessum nýju lögum. 
Við höfum fengið frábær við-
brögð við þeim,“ segir hann. „Við 
vorum til dæmis á tónleikum með 
hljómsveitinni Vicky á Gauknum 

um daginn. Breska hljómsveitin 
Adore//repel bað okkur síðan að 
hita upp fyrir tónleikana sína hér 
á landi sem var mjög skemmtilegt. 
Loks komum við fram á Dillon sem 
var nokkurs konar upphitun fyrir 
Secret Solstice tónlistarhátíðina,“ 
segir Sigursteinn.

„Við höfum verið að æfa texta 
við nýju lögin á þessum tónleikum 
sem hefur verið fínn undirbún-
ingur. Við hlökkum ótrúlega mikið 

til að spila á Solstice og ætlum 
til dæmis að hita upp á sviðinu 
fyrir leik Íslands og Nígeríu sem 
sýndur verður á stóru tjaldi eftir 
tónleikana okkar. Einnig finnst 
okkur mjög skemmtilegt að skipu-
leggjendur hátíðarinnar leggja 
áherslu á rokktónlist núna. Það 
hefur verið mikið rapp og hipp-
hopp sem er fínt en gaman að 
breyta til. Tónlist er sveiflukennd 
og það sem fer niður kemur alltaf 

upp aftur. Kannski fær rokkið 
svolitla umfjöllun núna. Við fáum 
innblástur í tónlistinni frá þeim 
tíma sem við vorum að alast upp, 
það er frá árunum 1990-1999 sem 
kallað er Modern Rock Nineties. 
Okkar tónlistarsmekkur mótaðist 
á þessum árum,“ segir Sigursteinn 
en síðasta plata hljómsveitarinnar 
nefnist einmitt Echoes of the Nine-
ties. „Við vildum snúa fólki yfir í 
þessa tegund tónlistarinnar.“

Casio Fatso hefur starfað frá 
árinu 2012 og komið víða við. 
„Við vorum að móta bandið fram 
til ársins 2014 en þá fundum við 
vettvang sem hentaði okkur. 
Fyrsta platan kom út 2015. Þriðja 
platan gæti komið út á næsta ári 
en ný lög eru að koma út frá okkur 
á næstu dögum. Gestir á Secret 
Solstice fá að heyra þau lög auk 
eldri laga í nýjum búningi. Við 
komum spenntir til leiks og í miklu 
stuði,“ segir Sigursteinn en þess 
má geta að hljómsveitin hefur 
nokkrum sinnum spilað í Ástralíu 
við góðar undirtektir og var á toppi 
vinsældalista á útvarpsstöðinni 
Undiscovered Rock Radio í nokkrar 
vikur. „Platan okkar Echoes of the 
Nineties fékk eina hæstu einkunn 
sem stöðin hafði gefið. Mikið 
var talað um plötuna og lögin öll 
krufin til mergjar með tilheyrandi 
viðtölum,“ segir Sigursteinn.

Fyrir utan Sigurstein eru í hljóm-
sveitinni þeir Atli Erlendsson 
bassaleikari, Þorvaldur Örn Valdi-
marsson sem leikur á gítar og Helgi 
Birgir Sigurðarson trommuleikari. 
Hljómsveitin er á Facebook.

Hita upp fyrir Ísland – Nígería

Hljómsveitin Casio Fatso hefur vakið mikla athygli. Þetta verður fyrsta skiptið sem hún kemur fram á Secret Solstice. 

Hljómsveitin Cas-
io Fatso kemur 
fram á Secret Sol-
stice í ár, í fyrsta 
sinn. Hún flytur 
rokktónlist í anda 
tíunda áratugarins 
og er með nokkur 
ný lög fyrir aðdá-
endur sína.

Jet Black Joe 
spilar á Secret 
Solstice. Páll 
Rósinkranz, 
söngvari 
bandsins, kemur 
fram í fyrsta 
sinn á hátíðinni í 
ár. MYND/STEFÁN

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Glimmer, blómakransar ofl. 
fyrir útihátíðina!

Finndu okkur á 

SJÁUMST�Á�SOLSTICE
#joeandthejuiceiceland
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Jet Black Joe er eitt af stóru nöfn-
unum sem koma fram á Secret 
Solstice hátíðinni í ár. Bandið 

kemur fram á opnunarkvöldinu, 
fimmtudaginn 21. júní. „Þetta 
verður rosaflott. Það er orðið dálítið 
langt síðan Jet Black Joe kom saman 
síðast og segja má að það hafi verið 
kominn tími á okkur. Við spiluðum 
síðast saman fyrir fjórum árum og 
þetta leggst bara mjög vel í mig,“ 
segir Páll Rósinkranz, aðalsöngvari 
bandsins.

Þegar aðstandendur hátíðarinnar 
fóru þess á leit við meðlimi hljóm-
sveitarinnar að koma fram á Secret 
Solstice ákváðu þeir að slá til þótt 
það hafi ekki verið á planinu. 
„Hátíðin er vel skipulögð og tón-
leikahaldararnir hugsa greinilega 
stórt. Okkur líst mjög vel á þetta allt 
saman,“ segir Páll.

Þetta er í fyrsta sinn sem hann 
kemur fram á hátíðinni og segir Páll 
að það verði eflaust skemmtileg 
upplifun að spila á Secret Sol-
stice, sem hefur stækkað frá ári til 
árs. Hann vill ekki gefa upp hvort 
bandið spili á fleiri stöðum í sumar. 
„Við höfum engin plön um það, 
ekki enn,“ segir Páll sem var aðeins 
sautján ára þegar hljómsveitin var 
stofnuð. „Það var árið 1991, þegar 
við vorum ungir og óharðnaðir. 
Fyrsta platan kom út árið eftir og 
með tímanum hefur Jet Black Joe 
lifað sjálfstæðu lífi,“ segir hann en 
alls urðu plöturnar sex, að safnplötu 
meðtalinni.

Á dagskránni verða bestu lög Jet 
Black Joe sem var lengi vel vinsæl-

Jet Black Joe saman á ný
Rokkhljómsveitin Jet Black Joe kemur saman í fyrsta sinn 
síðan 2012 og spilar sín bestu lög fyrir gesti Secret Solstice 
hátíðarinnar á stóra sviðinu á sjálfu opnunarkvöldinu. 

Þetta verður rosa-
flott. Það er orðið 

dálítið langt síðan Jet 
Black Joe kom saman 
síðast og segja má að það 
hafi verið kominn tími á 
okkur. Við spiluðum 
síðast saman fyrir fjórum 
árum og þetta leggst bara 
mjög vel í mig.
Páll Rósinkranz

asta rokkhljómsveit landsins og fékk 
auk þess góðar móttökur víða um 
Evrópu. Bandið kemur fram á stóra 
sviðinu og mun trylla lýðinn áður en 
engin önnur en breska söngstjarnan 
Bonnie Tyler hefur upp raust sína.

Páll hefur lengi þótt einn besti 
söngvari landsins og margir sem 
vilja heyra enn meira frá honum. 
Hann segist hafa starfað sem 
freelance-söngvari síðustu 20 árin 
og hefur meira en nóg að gera. „Ég 
byrjaði svo ungur að syngja. Ég lifi 
góðu lífi og líður vel með það sem ég 
starfa við,“ segir Páll Rósinkranz að 
lokum.
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SECRET    S0LSTICE    2018
21-24 JUNE REYKJAVÍK ICELAND

Bonnie Tyler  [UK]Bonnie Tyler  [UK]

17:30

Jet Black Joe  [IS] 
Steve Aoki [US] 

Reykjavíkurdætur [IS] 

Sylvia Erla  [IS] 

22:30

21:10

19:20

18:20

CHARLOTTE DE WITTE [BE]CHARLOTTE DE WITTE [BE]

 B2B   Biggi Veira  (GusGus) [IS]  
Cosmic Bullshit

 

[IS]

 
(DJ set)

00:00

22:00

THURSDAY 21ST 

FRIDAY 22ND 

SATURDAY 23TH 

SUNDAY 24TH

[US]Gucci Mane [US]

GoldLink  [US]

IAMDDB [UK]

Aron Can 
[IS]

Flóni 
[IS]

Gísli Pálmi 

[IS]

Alvia [IS]

ÍSLAND VS NÍGERÍA

22:30

21:20

20:20

19:20

17:50

18:40

17:10 

15:00

DREAM WIFE [UK/IS]

[IS]

Pink Street Boys [IS]

Valdimar  [IS]

[IS]

Ása [IS] 

Fox Train Safari [IS]

We Made God 

[IS]

22:40

21:30

20:20

19:20

18:20

17:30

16:40

15:50

15:00
 
Teitur Magnússon [IS]

HÖGNI

DUBFIRE [US]

Bjarki [IS] 

[IT]

[IS]

[IS]

Skrattar [IS]

Vio [IS]

[IS]

[IS]

Captain Syrup [IS]

22:30

21:30

20:30

19:40

18:50

18:00

17:10

16:20

15:30

14:40

Casio Fatso [IS]

Mókrókar [IS]

13:50

13:00

21:40 

20:30 

19:30

18:30

17:30 

16:30 

16:00 

15:30 

14:30 

[IS]

[UK] 

Ern [US]

Colin Perkins [IE] 

[IS]

PJ Glaze [IS]

Röskva [IS] 

Andrea Jóns [IS]

Cole [IT]

   

Rhadoo [RO] B2B 
Raresh [RO]  B2B

Petre Inspirescu [RO] B2B

     

[CA]

00:00

22:00

J.I.D [US]J.I.D [US]

EARTHGANG [US]

Birnir  [IS]

 [US]

Sturla Atlas [IS]

Young Karin [IS]

Logi [IS]

JóiPé og Króli [IS]  
Ragga Hólm [IS]

Yung nigo drippin  [IS]

DJ Karítas  [IS]

22:45

21:55 

21:10

20:20 

19:30 

18:50

18:00

17:10

16:30 

15:45

15:00

DEATH FROM ABOVE [CA][CA]

HAM [IS]

 [IS]

SLAYER [US]22:00

20:30

19:10

18:00

17:00 Une Miseré [IS]

Landaboi$ [IS]

Intr0beatz b2b DJ Caspa [IS/UK]

J. PHLIP [US]

Kíló  [IS]  

Birgir Hákon [IS]

Huginn [IS]

 Elli Grill [IS]  

 
Vala CruNk [IS] 

Þorri [IS]

 

Valby Bræður [IS]

 SURA [IS]

 
 [IS]

Fever Dream [IS]

Helgi B X Igna [IS]

22:00 

20:30 

19:50 

19:10

18:35 

18:00 

17:20

16:50

16:10

15:30

14:50

14:10 

13:30

13:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

Dj Frímann b2b Casanova [IS]

Dino Gardiakos [US]

Orang Volante [IS]

Rix [IS]  

Carla Rose [IS]

Get Funky DJs [UK]  

Yeti Soundsystem [HK]  

[HU] Skream [UK] 

B2B wAFF [UK] 

  

Shaun Reeves [US]

B2B Ryan Crosson[US]  

    

Droog [US] 
B2B Holmar [IS] 

    

Matt Tolfrey [UK]

 B2B Klose One[UK]

John Acquaviva [CA] 
B2B Nitin[CA]

    

 

01:00
 

 

22:30

21:15

20:00

 
23:45

 

    

 
J HUS [UK]

MASEGO [US]

EGYPTIAN LOVER [US]

 

Úlfur Úlfur [IS] 

GKR [IS] 

 
Hildur [IS]

GENTLEMAN’S DUB CLUB [UK]

Cell7 [IS]

 [IS]

Sprite Zero Klan [IS]

22:30

21:30 

20:30 

19:30 

18:10

17:10

16:10

15:25

14:40

14:00 

6LACK [US]

George Clinton & 
Parliament Funkadelic [US]

Stuðmenn [IS]

 

CLEAN BANDIT  [UK]

STORMZY [UK]22:40

21:20

20:15

17:55

16:40 

 [DE]

Grúska Babúska [IS]Grúska Babúska [IS]

KOLLEKTIV TURMSTRASSE [DE]

Ateria [IS]

GDRN [IS]

Birgir [IS]

Between Mountains [IS]

 [IS]

Una Stef  [IS]

Skaði [IS]

[IS]

21:40

20:50 

19:50 

18:50 

18:00

17:10

16:20 

15:30 

14:40 

13:50 

13:00 

JFDR [IS]

[UK]

22:00

21:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

Marbs (Desert Hearts) [US]

Maxxi Soundsystem [UK]

BenSol [IS] b2b KrBear [IS]

Anton Fitz & Martin Loose-Cuts [UK] 

[ZA] 

Martin Marson [ES] 

Just William [UK] 

 

Artwork [UK]

 

22:00

DATES AND TIMES ARE SUBJECT TO CHANGE

tarmac&sons


