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CLOSE TO HOME

Officiellt spelschema och sista bokningen klar
Det är nu bara 18 dagar kvar innan Close to Home slår upp portarna och Borås nya musikfestival blir ett
faktum. Det firar vi med att publicera det officiella spelschemat med speltider för festivalens alla 27 artister. (Se
bifogad PDF).
Väl värt att veta om är att festivalområdet öppnar kl 15 på fredagen 27/8 men redan under dagarna innan
kommer det vara full aktivitet på området. På torsdagen den 26/8 finns det t.ex. möjlighet att lösa in sin biljett
mot ett festivalarmband. På lördagen öppnar området 11.00. Båda dagarna stänger området kl 01.00.

Citizen K kommer på besök
Det är också med glädje vi kan presentera festivalens sista bokning i form av unika Boråsartisten Citizen K. Klas Qvist,
som döljer sig bakom pseudonymen Citizen K, är en man som har en förmåga att skriva låtar som trollbinder från
början till slut, och han besitter även begåvningen att han verkar kunna spela vilket instrument som helst. Musiken är
oftast lugn och akustisk, men ibland kommer en elgitarr och bryter av med ett solo. Man hör ekon av bl.a. Beatles,
Beach Boys, CS&N, och även en gnutta svensk 70-tals-folkprogg, och Klas tar dessa influenser och kokar ihop sin
alldeles egna musik, som låter som ingenting annat Du hört i detta landet, och du begår ett stort misstag om du missar
denna eminenta artist! Citizen K släppte i april EP'n 'A Bit Further Up North'.
Sagt om Citizen K:
"Wow! Det här är häftigt. Här kommer en Boråsare och låter som inget annat i dagens svenska musikklimat!" - Johan
Kronquist / Göteborgs Fria
”Detta kan mycket väl visa sig vara ett av årets svenska album när skivåret 2009 ska sammanfattas" - Anders Carling /
Indrag
"Är 'Meet Citizen K' den mest perfekta pop-platta sedan Zombies 'Odessey & Oracle'?" - Robert Silversten / MWE3

http://www.myspace.com/citizenksweden
CLOSE TO HOME festivalen arrangeras på Åhaga festivalområde i Borås 27-28 augusti 2010.
På två utomhus scener och en inomhus kan man se och lyssna på 27 artister/band i många olika genrer.
För biljettköp, komplett artist info och alla praktiska detaljer besök festivalens hemsida:
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