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Op de openingsavond brengt Daft Punk‐producer Etienne de Crécy al meteen zijn robotische electro
ten gehore vanuit de fabelachtige The Cube constructie van 1024 Architecture. Dieper in de nacht
verzorgt het Utrechtse collectief 030303 een onvervalste acid rave.

Elektronica met een glitch, hiphop en dubstep met een
hakkeltje en steeds verrassend en verbijsterend innovatief; daar
tekent Dorian Concept voor. Samen met Loops Haunt (denk:
The Gaslamp Killer, Flying Lotus) zet hij de vrijdagavond van
GOGBOT 2010 Festival zeker op zijn kop. Dieper, dieper, diepst
duik je op zaterdag in de dubstepbassen met grootheden Benga
en Eprom. Wie het wilder wil hebben, laat zich geselen door
Sickboy of Ladyscraper; experiment is te vinden bij Alva Noto
en Atom TM. En GOGBOT 2010 Festival biedt ook ruim baan aan de aanstormende underground
garde met shows van bijvoorbeeld Rioteer, Unyx of 2Junxion.
MEER
Met overdag een bomvol programma met exposities, interactieve installaties en verbazingwekkende
performance art en natuurlijk in de avond gratis concerten op de Oude Markt, staat het centrum van
Enschede vier dagen in het teken van GOGBOT 2010 Festival. Kortom: het festival is meer, veel meer
dan alleen een paar nachten lang dance, dance en nog eens dance. Voor wie het daglicht wel kan
verdragen, is er meer dan genoeg te beleven en ontdekken.

GOGBOT 2010 FESTIVAL
‘THE SINGULARITY IS NEAR’ EDITION
9‐12 SEPTEMBER / Div locaties, Enschede / Toegang GRATIS! (muv muziekprogramma ATAK)
music

ETIENNE DE CRECY / ALVA NOTO /
BENGA / ATOM TM / DORIAN CONCEPT / LOOPS HAUNT /
YMCK / EPROM LADYSCRAPER / BROKEN NOTE / 030303 / BRUTUZZ
VS GOMES / SICKBOY / ELECTRIC KETTLE / KNALPOT / HELLFISH /
TEAM PLASTIQUE / DIGITAL SCARAMOUSH / ASTROPOSER / DION47 / MC DREW / JAKUZA /
SEFRIJN AKA PHILLIP NIRFS / DJ JEAN PLASTIQ / UNYX / RIOTEER / CETTE TRUC / DEAN HIGH / DJ
MAZE / SEVEN LEAGUE BEATS / LEMON DJS / ROKUS / MAKKS / RU‐D / TAPERUIS & SOUTHERN
DEPOT / ACTODI & DE DOFFE GLITTERS …more to be confirmed
art

CREW / CARSTEN NICOLAI /ANGELO VERMEULEN /

HIDEKI KANNO / HESTER SCHEURWATER / NEVERPORN COMMUNITY / BROERSEN
& LUKACS / JODI / DANJA VASILIEV / ARNO COENEN / JULIKA RUDELIUS / STUDIO ROOSEGAARDE /
MARTIN C DE WAAL / SONJA VANESSA SCHMITZ / WORMSHOP / VIA ORAL / ANKE ECKARDT / JAAP
MUTTER ...more to be confirmed
lectures

NATASHA VITA MORE /ARJEN KAMPHUIS / Prof. DAVE
BLANK / KOERT VAN MENSVOORT
Voor nieuws, updates, blog en meer: check de GOGBOT 2010 website: www.gogbot.nl

ORGANISATIE
GOGBOT is een productie van PLANETART
PLANETART home of the electronic rage
WWW.PLANETART.NL
BEELD
ÉTIENNE DE CRÉCY 9 SEPT GOGBOT 2010 – GRATIS TOEGANG
www.youtube.com/watch?v=4aEyRHRBnCA
ALVA NOTO OPENING GOGBOT 2010
www.youtube.com/watch?v=Lghn2FGHgOI
GOGBOT FESTIVAL 2009_IMPRESSIE
www.youtube.com/watch?v=dlE_ZUJrF84
GOGBOT FESTIVAL 2008_Opening
www.youtube.com/watch?v=r5PWfg03GJ0
URLS
www.gogbot.nl
www.planetart.nl
www.flickr.com/planetart
gogbot.hyves.nl
www.myspace.com/gogbot
www.twitter.com/gogbot
ALVA NOTO:
www.alvanoto.com
www.carstennicolai.de
BENGA/MOSH:
Benga & skream @ mosh
www.youtube.com/watch?v=qdrZrJ7X41Q
Benga @lowlands 2009
www.youtube.com/watch?v=2mIJZO7hEHo
Brutuzz & Gomes b2b @ mosh
www.youtube.com/watch?v=v6rfRMwb_1s
www.myspace.com/bengabeats
www.myspace.com/gomesakagman
soundcloud.com/brutuzz
www.myspace.com/dion47
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