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Fjölskylduvænt  
í Laugardalnum 

Um næstu helgi fer Secret Solstice há-
tíðin fram í sjötta sinn. Mikið verður um 
dýrðir og munu um 100 listamenn og 
hljómsveitir koma fram á fjórum svið-
um frá föstudegi til sunnudags.  ➛2

 



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 

Um næstu helgi fer Secret Sol-
stice hátíðin fram í sjötta 
sinn. Mikið verður um 

dýrðir og munu um 100 mismun-
andi listamenn og hljómsveitir 
koma fram á fjórum sviðum frá 
föstudegi til sunnudags.

Í samvinnu við Reykjavíkur-
borg hefur verið lögð sérstök 
áhersla á að gera hátíðina spenn-
andi og aðgengilega fyrir fjöl-
skyldufólk. Þannig var við val á 
tónlistarmönnum hugað að því að 
eitthvað væri þar fyrir alla aldurs-
hópa. Á svæðinu verða ýmiss 
konar tívolítæki, þar á meðal 
klessubílabraut sem ekki hefur 
verið áður. Þá er sérstakt barna-
svæði sem fólkið á bak við barna-
hátíðina Kátt á Klambra sér um.

Stærstu breytingarnar hvað 
varðar fjölskyldur er að í ár er 
frítt inn fyrir 12 ára og yngri í 
fylgd með foreldrum auk þess 
sem ungmenni á aldrinum 13 
til 17 ára geta keypt sér sérstaka 
ungmennapassa á 9.900 krónur. 
Þá er í fyrsta sinn hægt að kaupa 
sérstaka dagspassa á alla dagana 
fyrir 10.900 krónur. Þá hefur verð 
á fullum miða verið lækkað úr 
24.900 krónum í 19.900 krónur.

Eins og áður segir koma um 
100 listamenn fram á hátíðinni, 
ber þar hæst hljómsveitina Black 
Eyed Peas sem er að koma aftur 
eftir nokkurra ára hlé ásamt 
hinum goðsagnakennda söngvara 
hljómsveitarinnar Led Zeppelin 
– Robert Plant. Plant mætir á 
svæðið með sex manna band og 
tekur sín eigin lög í bland við 
stærstu slagara Led Zeppelin. 

Af íslenskum tónlistarmönnum 
ber helst að nefna hljómsveitina 
Hatara en Vök, Jói Pé og Króli, 
Auður, Sólstafir og Vintage Carav-

Útgefandi: 
Torg ehf 

Veffang:  
frettabladid.is

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumaður auglýsinga:  
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

an spila einnig ásamt f leirum.
Þá verða á svæðinu fjölmargir 

veitingavagnar – má þar nefna 
Domino’s, Lobster Hut, Bæjar-
ins bestu, Hamborgarabúlluna, 
Reykjavík Chips og Tacosson. 
Þá verða ýmiss konar verslanir á 
svæðinu.

Önnur veigamikil breyting 
á hátíðinni er sú að til þess að 
bregðast við athugasemdum 
nágranna hefur hátíðin verið 
stytt úr fjórum dögum í þrjá auk 
þess sem öll næturdagskrá hefur 
verið f lutt úr Laugardalshöllinni 
og á Hard Rock Café í Lækjargötu. 
Þannig lýkur öllum hátíðar-
höldum í Laugardalnum klukkan 
23.30.

Það verður því nóg um að vera 
í Laugardalnum um næstu helgi, 
eitthvað fyrir alla og veðurspáin 
frábær. Aðstandendur vilja sér-
staklega hvetja fjölskyldur til að 
mæta saman á svæðið og njóta 
alls þess sem þessi frábæra tón-
listarhátíð hefur upp á að bjóða

Hertar öryggisreglur 
Í samráði við Reykjavíkurborg og 
lögregluna hafa reglur er varða 
aðgang ungmenna að hátíðinni 
sem og áfengissölu verið hertar 
verulega.

Þeir sem eru 12 ára og yngri 
þurfa að sjálfsögðu að vera í fylgd 
með foreldrum sínum. Þá er sú 
nýbreytni að þeir sem eru yngri en 
18 ára fá ekki afhent armbönd á 
hátíðina nema í fylgd foreldra sinna 
sem munu þurfa að kvitta fyrir 
bæði móttöku armbanda barna 
sinna ásamt því að þeir þurfa að 
tryggja að börn þeirra verði í fylgd 
þeirra sjálfra eða einhvers á þeirra 
vegum á hátíðinni. Þetta er gert 
til að bregðast við því hvimleiða 
vandamáli að síðustu ár hefur það 
verið alltof algengt að börnum og 
unglingum sé fylgt inn á svæðið en 
þau síðan skilin eftirlitslaus eftir.

Önnur veigamikil breyting er sú 
að til þess að komast inn á svæðið 
þurfa gestir að vera með miða í 
eigin nafni og framvísa löggildum 
skilríkjum – löggild skilríki teljast 
ökuskírteini og vegabréf.

Öllum há-
tíðarhöldum 
verður lokið í 
Laugardalnum 
klukkan 23.30.

Í fyrsta sinn verður hægt að kaupa sérstaka dagspassa á alla dagana fyrir 10.900 krónur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Sérstök armbönd  
fyrir áfengiskaup
Secret Solstice er stærsti vínveit-
ingastaður landsins og til þess 
að tryggja að enginn undir aldri 
fái afgreitt áfengi verða daglega 
afhent sérstök áfengisarmbönd 
gegn framvísun skilríkja. Þessi 
armbönd verða skilyrði þess að 
hægt sé að kaupa áfenga drykki á 
börunum á svæðinu.

Ekki er leyfilegt að koma með 
drykki inn á hátíðina, hvort sem 
þeir eru áfengir eða óáfengir. Hægt 
er að taka með sér tóma brúsa eða 

flöskur og inni á svæðinu er vatns-
brunnur sem hægt er að nota til 
áfyllingar. Þá er ekki leyfilegt að 
hafa með sér myndavélar sem hægt 
er að skipta um linsur á. Minni ein-
faldar myndavélar eru í lagi. Gestir 
þurfa að vera undir það búnir að 
leitað verði í töskum og öðru sem 
þeir taka með sér inn á svæðið.

Skilríki skilyrði
Inngangurinn að svæðinu er á 
milli Laugardalsvallar og Þróttar-
heimilisins.

Miðsala hefst við innganginn 
klukkan 12 í dag, miðvikudaginn 
19. júní.

Afhending armbanda inn 
á hátíðina er frá kl. 14 til 20 á 
morgun, fimmtudaginn 20. júní, 
og frá klukkan 12 til 22.30 alla 
hátíðardagana. Við hvetjum fólk 
til þess að sækja armbönd strax 
á morgun eða mæta tímanlega 
þann dag sem mætt er á hátíðina 
þar sem mikið álag verður við 
afhendingu eftir því sem líður á 
daginn. Þá munu hertar öryggis-
reglur við afhendingu líklega valda 
einhverjum töfum á álagstímum.

Þá vilja aðstandendur hátíðar-
innar sérstaklega benda á að 
fólki verður ekki undir neinum 
kringumstæðum hleypt skil-
ríkjalausu inn á svæðið. Debet- og 
kreditkort teljast ekki sem skilríki 
í því samhengi. Eina undantekn-
ingin á þeirri reglu gildir um börn 
og ungmenni í fylgd foreldra sinna.

Afhending armbanda inn á hátíðina 
byrjar á morgun kl. 14 
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1.999 kr.1.299 kr.
Blazin’ Bacon Zinger Tower borgari,

3 Hot Wings, franskar, gos & dökkt Hraun.
Zinger kjúklingabringa, Blazin’ sósa,
kál, salsa, ostur, kartöfluskífa & beikon.



Til þess að kom-
ast inn á svæðið 
þurfa gestir að 
vera með miða í 
eigin nafni.

Það hefur verið stuð í Laugardalnum síðustu árin sem Secret Solstice hefur verið haldin. Hátíðin heldur áfram að vekja athygli erlendis en í ár mun MTV koma og mynda. 

Föstudagurinn hefst 
með látum en þá munu 

Bríet, Auður, Svala, Pussy 
Riot, Rita Ora og Jonas Blue 
stíga á svið í Valhöll.

Hátíðin í ár verður með tals-
vert breyttu sniði en samn-
ingur við Reykjavíkurborg 

um að halda hátíðina í Laugardal 
var samþykktur í borgarráði í maí.

Tónleikasvæðinu verður lokað 
klukkan hálf eitt og færist dagskrá-
in þá niður í miðbæ þar sem gleðin 
mun halda áfram á Hard Rock Café 
sem mun ganga undir nafninu 
Ragnarök á meðan hátíðin stendur 
yfir. Dögunum hefur verið fækkað 
um einn og verða þetta þrír þéttir 
dagar í stað fjögurra.

MTV-sjónvarpsstöðin mun 
senda tökulið til landsins til að 
mynda hátíðina en sjónvarps-
stöðin valdi hátíðina eina af fimm 
áhugaverðustu tónlistarhátíðum í 
Evrópu í sumar. Aðrar hátíðir sem 
komust á listann voru Exit-hátíðin 
í Serbíu, Isle of MTV á Möltu, Ultra 
Europe í Króatíu og Sziget í Ung-
verjalandi. Sjónvarpsstöðin gaf 
VIP-miða á hátíðina.

Föstudagurinn hefst með látum 
en þá munu Bríet, Auður, Svala, 
Pussy Riot, Rita Ora og Jonas Blue 
stíga á svið í Valhöll.

Plötusnúðurinn Jonas Blue hljóp 
í skarðið fyrir hinn hollenska 
Martin Garrix sem ökklabrotnaði 
í Bandaríkjunum. Þurfti kappinn 
að gangast undir aðgerð vegna 
þess.

Jonas hefur gefið út eina plötu, 
Blue, sem kom út í lok síðasta árs. 
Útgáfur hans af þekktum lögum 
hafa vakið athygli í gegnum tíðina 
og má þar helst nefna slagarann 

Hátíðin festir sig í sessi
Secret Solstice tónlistarhátíðin verður haldin í sjötta sinn um helgina. Fram kemur fjöldi inn-
lendra og erlendra tónlistarmanna á heimsmælikvarða. Þar má nefna erlendu stórstjörnurnar í 
Black Eyed Peas, Robert Plant úr Led Zeppelin, Patti Smith og Pussy Riot svo nokkrir séu taldir. 

Fast Car sem upphaflega er með 
Tracy Chapman.

Knattspyrnuunnendur kannast 
kannski við kappann en hann 
kom fram fyrir úrslitaleik Evrópu-
deildarinnar í knattspyrnu þar 
sem Chelsea og Arsenal öttu kappi 
í Bakú í Aserbaídsjan.
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Secret Solstice mælir sérstak-
lega með því að gestir láti 
ekki hljómsveitina Warm-

land og söngkonuna Bríeti fram 
hjá sér fara.

Warmland er ný og spennandi 
hljómsveit sem er á mikilli siglingu 
þessa dagana. Stofnendur hennar, 
Arnar Guðjónsson og Hrafn 
Thoroddsen, leiddu saman hesta 
sína fyrir nokkru eftir að hafa 
túrað saman með hljómsveitinni 
Bang Gang um Kína. Þeir mætast á 
miðri leið með ólíkan bakgrunn í 

tónlist og úr verður vel heppnaður 
bræðingur raf- og popptónlistar 
umlukinn grípandi söngmelódí-
um. Fyrsta plata Warmland kemur 
út föstudaginn 21. júní og er öllum 
ljóst sem þekkja til sveitarinnar að 
hún hefur alla burði til að ná langt 
út fyrir landsteinana.

Warmland spilar í Raufarhóls-
helli klukkan 16 laugardaginn 
22. júní og á aðalsviði Secret Sol-

stice klukkan 17.25 Sunnudaginn 
23. júní.

Söngkonan Bríet kom eins og 
stormsveipur inn í íslenskt tón-
listarlíf snemma árs 2018 með 
laginu In Too Deep og vakti strax 
mikinn áhuga bæði hérlendis 
og erlendis. Síðan þá hefur hver 
smellurinn á fætur öðrum komið 
frá þessari framtíðar poppstjörnu 
og fengið mikla spilun í útvarpi og 
á streymisveitum. Verðlaun á nýaf-
stöðnum hlustendaverðlaunum og 
Íslensku tónlistarverðlaununum 
bera þess merki að stórir hlutir 
eru í vændum hjá þessari frábæru 
söngkönu.

Bríet spilar í Raufarhólshelli 
klukkan 15.30 laugardaginn 
22. júní og á aðalsviði Secret Sol-
stice klukkan 16.45 föstudaginn 
21. júní.

Warmland er ný og 
spennandi hljóm-

sveit sem er á mikilli 
siglingu þessa dagana. 
Stofnendur hennar eru 
Arnar Guðjónsson og 
Hrafn Thoroddsen.

ROBERT PLANT & THE

SENSATIONAL SPACE
SHIFTERS [UK]

MORCHEEBA [UK]

PATTI SMITH AND BAND [US]

VÖK [IS]

WARMLAND [IS]

ÁSA [IS]

UNA STEF [IS]

22:00

20:30
19:05
18:15
17:25
16:35
15:45

DILLON COOPER [US]

FLONI [IS]

BIRNIR [IS]

JOEY CHRIST [IS]

STURLA ATLAS [IS]

LOGI PEDRO [IS]

R3WIRE AND VARSKI (UK)

BIRGIR HÁKON [IS]

KILO [IS]

DRENGUR [IS]

ARI ÁRELÍUS [IS]

22:40
21:40
21:00
20:20
19:40
19:00
18:15
17:25
16:45
16:10
15:30
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EXOS [IS]

JAMES ZABIELA [UK]

COSMIC BULLSHIT (LIVE) [IS]

BILL PATRICK [US]

CLINT STEWART [US] B2B 
CHRIS HIROSE [DE]

RICOSHËI [US]

CARLA ROSE [IS]

22:30
21:00
20:00
19:00
17:30

16:30
15:30

PATRICE BAUMEL [DE]

 MIKEY LION [US]

 MARBS [US]

 LEE REYNOLDS  [US]

CARLY WILFORD [UK]

MONICA JUDE [AU] 

SBEEN AROUND [IS] 

22:00

21:00
20:00
19:00

18:00
17:00
15:30

D E S E R T  H E A R T S JAMES ZABIELA [UK]

CLINT STEWART [US]

RICOSHËI [US]

01:30
00:30
23:30

LEE REYNOLDS [US] 
(DESERT HEARTS)

MARBS [US]
 (DESERT HEARTS)

MIKE LION [US] 
(DESERT HEARTS)

BILL PATRICK [US]

01:00

23:30 

Hard Rock Cafe RVK

BLACK EYED PEAS [US]

FOREIGN BEGGARS [UK]

THE SUGARHILL GANG 
WITH GRANDMASTER MELLE MEL & SCORPIO (OF THE FURIOUS 5)[US]

HATARI [IS]

MR. G (DJ)
JOÍPÉ & KRÓLI [IS]

KONFEKT [IS]

22:15
20:40
19:20

18:20 
17:15
16:40
16:00

]

BOY PABLO [NO]

HÖGNI  [IS]

SÓLSTAFIR [IS]

ÁRSTÍÐIR [IS]

WE MADE GOD [IS]

ROKKY [IS]

GRÚSKA BABÚSKA [IS]

PINK STREET BOYS [IS]

BLÓÐMÖR [IS]
CAPTAIN SYRUP [IS]

22:50
22:00
20:55
19:55
19:05
18:20
17:35
16:50
16:15
15:30

HENNING BAER [DE]

MK MARC KINCHEN [US]

MIKE THE JACKET [IS]

IMMATURE [DE]

NO REGULAR PLAY (LIVE)  [US] 
KRBEAR [IS]

SKAÐI [IS]

22:30  
21:00 
20:00
18:30
17:30
16:30
15:50
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JÓHANN STONE [IS]

WAAGE [IS]

TTT [IS]

OUR PSHYCH [IS]

DOCTOR VICTOR [IS]

INGI BAUER [IS]

HAUSAR [IS]

22:30 
21:30
20:30
19:30 
18:30 
17:30 
15:30

HENNING BAER [DE]

COSMIC BULLSHIT [IS]

NITIN [CA]

LEE-ANN ROBERTS [US]

JAMIE CLARKE [IE]

03:30
02:30
01:30
00:30
23:30 

MK MARC KINCHEN [US]

BENSOL [IS]

CARLA ROSE [IS]

MONICA JUDE [AU] 

SBEEN AROUND [IS] 

03:30
02:30
01:30
00:30
23:30

Hard Rock Cafe RVK

JONAS BLUE [UK]

RITA ORA [UK]

PUSSY RIOT [RU]

SVALA [IS]

AUÐUR [IS]

BRÍET  [IS]

22:00
20:30 
19:05
18:15 
17:30 
16:45

22:40
21:40
21:00
20:05
19:25 
18:45
18:15
17:30
16:40
16:00

NIGHT LOVELL [CA]

YXNG BANE [UK]

CLUBDUB [IS]

ELLI GRILL [IS]

SÉRA BJÖSSI [IS]

SPRITE ZERO KLAN [IS]

CHASE [IS]

THE VINTAGE CARAVAN [IS]

IPCUS PINECONE [US] 

EINAR INDRA [IS] 

KERRI CHANDLER [US]

MR. G (LIVE) [UK]

JEREMY UNDERGROUND [FR]

NITIN [CA]

LUCA DONZELLI [IT]

BENSOL [IS]

22:00
21:00 
19:30 
18:30
17:30 
16:00
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LAFONTAINE (LIVE) [IS]

ALXJ [DE] B2B VOM FEISTEN [DE]

DILIVIUS LENNI [DE]

OKTAV DJ [IS]

LEE-ANN ROBERTS [SA]

VIBES [IS]

22:30
20:30
19:30
18:30
17:30
16:00

EXOS [IS]

WAAGE [IS]

LUCA DONZELLI [IT]

CHRIS HIROSE [DE]

02:30
01:30
00:30
23:30

IMMATURE [DE]

MIKE THE JACKET [IS]

ALXJ [DE] B2B 
VOM FEISTEN [DE]

CASANOVA [IS]

KRBEAR [IS]

03:30
02:30
01:30

00:30
23:30

Hard Rock Cafe RVK

Ekki missa af Bríeti og Warmland  

Söngkonan Bríet kom eins og stormsveipur í íslenskt tónlistarlíf snemma 
árs 2018. Vakti áhuga bæði hérlendis og erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bríet og Warm-
land fá sérstaka 
tilnefningu frá 
hátíðinni. 



Hljómsveitin er dugleg að styrkja góð málefni og hefur meðal annars opnað skóla í New York og safnað miklu fé.

Á blaðamannafundi fyrir Superbowl 2010 sagði will.i.am að hægt væri að 
rekja sögu hljómsveitarinnar til ársins 1988 þegar hann, og apl.de.ap hitt-
ust og byrjuðu að rappa saman um Los Angeles. 

Meðlimir
 Will.i.am 1995–
 Apl.de.ap  1995–
 Taboo  1995–
 Jessica Reynoso 2018– 

Fyrrverandi meðlimir
 Kim Hill 1995–2000
 Dante Santiago  1995
 Sierra Swan  1998–2000
 Fergie 2002–2016

Plötur
 Behind the Front 1998
 Bridging the Gap 2000
 Elephunk 2003
 Monkey Business 2005
 The E.N.D.  2009
 The Beginning 2010
 Masters of the Sun Vol. 1 2018

Vinsælasta lag hljómsveitar-
innar Black Eyed Peas er að 
sjálfsögðu lagið I Gotta Feel-

ing sem David Guetta spilaði undir 
í, en það tók hljómsveitina langan 
tíma að komast á toppinn. Það var 
árið 1988 sem William Adams og 
Allan Pineda kynntust og byrjuðu 
að rappa á tónleikum í Los Angeles, 
13 og 14 ára gamlir. Nokkrum 
árum seinna fór boltinn að rúlla en 
umboðsmaðurinn Eazy-E tók eftir 
strákunum árið 1992.

Eitt frægasta tríó heims
Adams og Pineda urðu að Will.i.am 
og Apl.de.ap og saman ásamt vini 
sínum Dante Santiago stofnuðu 
þeir hljómsveitina Atban Klann. 
En það er ekki Atban Klann sem er 
að mæta og trylla á Secret Solstice í 
ár. Eazy-E lést úr eyðni stuttu eftir 
að hljómsveitin varð til. Eftir það 
breyttist nafnið á hljómsveitinni 
í Black Eyed Peas og Santiago var 
skipt út fyrir rapparann Jaime 
Gomez, betur þekktan sem Taboo.

Í dag eru Taboo, Apl.de.ap og 
Will.i.am eitt frægasta tríó heims 
og þar er Will.i.am fremstur í 
flokki. Söngkonan Fergie gekk til 

má væntanlega heyra lög af henni 
á Secret Solstice, þótt aðdáendur 
búist að sjálfsögðu við að heyra 
gömlu lögin líka.

Nýjasta lagið Be Nice
Þann 4. júní gaf hljómsveitin 
út útgáfu af laginu Be Nice og 
tónlistarmyndband við, ásamt 
rapparanum Snoop Dogg. Lagið 
var upprunalega samið af tónlistar-
manninum Adam Friedman sem 
keppti í Songland, eða Sönglandi, 
bandarískri sjónvarpskeppni 
lagahöfunda sem gengur út á að 
keppast um tækifærið til að fá 

fræga tónlistarmenn til að gefa út 
lag eftir sig.

Tónlistarmyndband Black Eyed 
Peas og Snoop Dogg við lagið er 
tekið upp í rúlluskautahöll og er í 
skærum retró litum. Síðan er notað 
frekar lélegt „green screen“ sem 
er kannski sambærilegt notkun á 
polaroid-filmu þrátt fyrir léleg gæði 
og gefur myndbandinu nostalg-
ískan blæ. Undirspilið er einfaldur 
bassataktur og trommusláttur.

Black Eyed Peas spilar á laugar-
deginum á hátíðinni og má búast 
við látum og brjálæðri stemmingu.

liðs við hljómsveitina árið 2003 
en síðast vann hljómsveitin með 
henni árið 2016.

Með slögurum á borð við Where 
is the Love, Shut up, My Humps og 
öðrum sprengjum hefur Black Eyed 
Peas farið sigurför um heiminn 
og virðist ekki vera búin að klára 
þá ferð. Secret Solstice er fjórði 
tónleikastaður hljómsveitarinnar 
í heimstúrnum Masters of the Sun 
vol. 1, næst heldur hljómsveitin til 
Moskvu í Rússlandi.

Gagnrýna bandarískt sam-
félag
Platan Masters of the Sun vol. 1 
kom út í fyrra. Hún fjallar um 
pólitísk málefni og er innblásin af 
samnefndri bók sem Marvel gaf út. 
Félagslegar aðstæður í Bandaríkj-
unum eru teknar fyrir og vaxandi 
ókyrrð í bandarísku samfélagi. 
Þetta er fyrsta platan sem hljóm-
sveitin gefur út í átta ár, og fyrsta 
platan síðan 2003 eftir að söng-
konan Fergie kom og fór úr hljóm-
sveitinni.

Það má segja að með plötunni 
fari Black Eyed Peas frá danspopp-
tónlistarstílnum eins og í lögunum 
á hinum sívinsælu plötum The 
E.N.D. og The beginning og aftur til 
hipphopp-stíls af gamla skólanum 
sem einkenndi tónlist hljómsveit-
arinnar í byrjun ferilsins. Platan 
hefur fengið ágætar viðtökur og 

Black Eyed Peas með  
nýtt lag á Secret Solstice
Eitt af aðal-
númerum á 
Secret Solstice í 
ár er hljómsveitin 
Black Eyed Peas. 
Hljómsveitin er 
ein vinsælasta 
hljómsveit 21. 
aldarinnar og 
hefur oft verið á 
toppi vinsælda-
lista heimsins í 
gegnum árin.
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Fergie kom svo á Elephunk plötuna árið 2003 en fyrst átti Nicole Scherz-
inger að syngja raddir Fergie. Platan sló í gegn svo um munaði.
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Sugarhill Gang er hvalreki 
fyrir alla hip hop-aðdáendur 
sem hafa dillað sér og dansað 

við súpersmellinn Rapper’s 
Delight sem eldist endalaust vel 
og hreif heimsbyggðina með sér 
fyrir fjörutíu árum með yfir átta 
milljón plötur í sölu. Það var fyrsta 
rapplagið sem komst á Billboard 
Top 40-listann vestanhafs og hefur 
allar götur síðan verið notað til 
yndisauka og upptakts í kvik-

myndum og sjónvarpsþáttum.
Sugarhill Gang heldur nú upp 

á fertugsafmæli Rapper’s Delight 
með tónleikaferð um Evrópu og 
Bandaríkin og segir það blessun að 
geta enn flutt lagið og orðið vitni 
að urmul manna og kvenna, kyn-
slóð eftir kynslóð, syngja hástöfum 
með og dansa frá sér allt vit. Lagið 
sé vitnisburður um víðtæk völd hip 
hop-senunnar í heimi tísku, kvik-
mynda, sjónvarps og víðar.

Sugarhill Gang kemur fram 
á Secret Solstice með goðsögn-
unum Grandmaster Melle Mel og 
Scorpio úr Furious 5 sem myndað 
hafa sjóðheita súpergrúppu sem 
vinnur þessa dagana að nýjum 
lögum og túrar um heiminn, 
meðal annars til Íslands. Þeir 
segjast blessaðir að geta enn 
unnið við það sem þeir elska og 
með því haldið áfram að skapa 
hip hop-söguna.

Uppáhald rapparans

The Sugarhill Gang með Grandmaster Melle Mel og Scorpio úr Furious 5.

Fjölmargir íslenskir listamenn 
eru meðal þeirra sem koma 
fram á hátíðinni og eru rokk-

arar og rólarar engin undantekn-
ing. Bæði The Vintage Caravan og 
Sólstafir telja í og slá taktinn eins 
og þeim einum er lagið.

Bæði böndin eru þekkt fyrir 
ægilega sviðsframkomu og bíða 
aðdáendur þeirra hér á landi eftir 
að fá að slá hárinu í takt við tónlist 
þeirra.

Sólstafir spilaði í Mosfellsbæ á 
Ascension MMXIX hátíðinni þar 
sem sveitin spilaði Köld í heild 
sinni og þótti framúrskarandi sem 
fyrr. Bæði böndin spila á Gimli-
sviðinu. Vintage Caravan hleður 
í sína sýningu klukkan 17.30 á 
föstudag og Sólstafir á laugardag 
og byrja um klukkan 21.

Smá rokk og ról

Aðalbjörn Tryggvason, söngvari 
Sólstafa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Breska sveitin Morcheeba 
spilar á aðalsviðinu klukkan 
20.30 á sunnudagskvöldinu. 

Hljómsveitina skipa þau Skye 
Edwards og Ross Godfrey. Þegar 
hljómsveitin var stofnuð árið 1995 
var bróðir Ross, Paul, einnig með-
limur hljómsveitarinnar en hann 
yfirgaf hana árið 2014.

Þekktasta lag sveitarinnar er án 
efa lagið Rome Wasn’t Built in a 
Day frá árinu 2000. Lagið má finna 
á þriðju breiðskífu sveitarinnar 
Fragments of Freedom. Lagið náði 
hæst 34. sæti á Breska listanum. 
Lagið sló rækilega í gegn á Nýja-
Sjálandi og náði öðru sæti á þar-
lendum vinsældalista.

Nýjasta plata sveitarinnar Blaze 
Away kom út í júní á síðasta ári 
og hefur hlotið góðar viðtökur. 
Hljómsveitin hefur verið á tón-
leikaferðalagi um heiminn undan-
farið og komið við á stöðum þar 
sem hún hefur aldrei spilað áður 
eins og í Cape Town, Casa Blanca 
og Tel Avív. Íslenskir aðdáendur 
ættu ekki að láta sveitina fram hjá 
sér fara.

Morcheeba  
snýr aftur

Skye og Ross spila aftur undir nafn-
inu Morcheeba. NORDICPHOTOS/GETTY
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