
 

 

Festival tema i BasisBaren 
 

Fredag den 6. maj holder Basisbaren et arrangement der involverer live-musik, ølbowling og alt hvad der 

festival hører til. Vi har før haft live musik, og det har vist sig som en succes på det sociale plan og denne 

succes ønsker vi at gentage endnu en gang. Vi har derfor lavet en aftale med de to bands Eekium og 

Feuerkat, som gerne vil komme og spille. Vi har hængt plakater op og lavet en del facebook opslag, samt 

fået de andre barer til at dele vores event, så vi forhåbentlig kan få så mange studerende ned i basis denne 

fredag. 

 

Det første band er Eekium: 

 

Med storladne melodier og tunge beats, er Eekiums optrædenden en fængende og intens oplevelse.  

Musikken er beskidt og rå, men samtidig skrøbelig og nuanceret. Der vil være rigeligt med dramatiske 

opbygninger, bassfyldte drops, pumpende rytmer, hårrejsende klimakser og andre spændende temaer. Dog 

selvom Eekium har sine inspirationer fra moderne elektroniske genre som Glitchhop, melodic dubstep, trap 

og futurebass, skiller hans musik sig stadig ud fra mængden. En klar rød tråd, som ikke kan lægges en finger 

på men som skal opleves "first hand", er gennemgående i hans musik.  

Vær klar til at få bla håret blæst tilbage, svedige håndflader og ståpels på armen. 

 

Det andet band er Feuerkat: 

 

Feuerkat spiller en kombination af stoner rock og melankolsk folk. Orkestret startede i 2013 som et 

samarbejde mellem forsanger og guitarist Thomas Fischer og trommeslager Aske Stubkjær. Senere blev 

bassist Peter Parmo en del af konstellationen.  

 

Feuerkats omdrejningspunkt er Thomas Fischers melodiske og til tider fuzz-prægede guitar og hans 

upolerede, nærværende og kraftfulde vokal. Kombineret med et herkulisk bagland af trommer og bas, i et 

meget kontrasterende univers, opstår Feuerkats lyd. 

 

I oktober 2015 udgav de deres første EP som har fået rosende ord fra KarriereKanonen og blevet anmeldt 

af det franske musik-magasin Indiemusic.  

 

 

Her følger vores udgifter i et skema: 



 

 

    

Udgifter    

Type  Pris  

    

Live musikere 600 kr 

Lyd og 
lys  1100  

Forplejning lyd og lys 300 kr 

    

I alt  2000 kr 

    

 

 

Dette bliver i alt 2000 kr som vi håber Studentersamfundet vil bevillige os. 

 

Dette er en underskudsbevilling. 


