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SOCIAL HOUSE INNTAR PARKTEATRET
I OSLO!
Social House annonser sin første headliner-turné noensinne! 20. mai ser du
den GRAMMY-nominerte duoen på Parkteatret. Billetter i salg fredag kl.
09.00.
Multiinstrumentalistene Michael “Mikey” Foster og Charles “Scootie”
Anderson, begge født og oppvokst I Pittsburg, møttes via produsent Tommy
Brown. Sammen skrev og produserte de blant annet Ariana Grandes multiplatinum hits “thank u, next” og «7 Rings».
En dag kom duoen med en idé de ikke kunne la gå – En idé som resulterte i

debutsingelen «Magic in the Hamptons» [feat. Lil Yachty]. Singelen kumulerte
i 100 millioner strømminger i løpet av et år, og mottok utstrakt applaus fra
Billboard, Refinery29 og HotNewHipHop.
Det var på tide at duoen fant sin identitet som Social House. De leide en
hytte i fjellene i Canada.
“It was technically our first session dedicated to us as Social House,” sier
Mikey. “We were able to focus on our own thoughts and tell our story the way
we wanted to. We had never done that.”
“It was a big kumbaya trip hashing out our experiences and what we wanted
to talk about through our music,” forteller Scootie.
Etter 14 dager i Big Bear, returnerte de til Los Angeles med sin debut EP
«Everything Changed...», hvor «boyfriend» med Ariana Grande var en av
sporene. Sangen ble i løpet av noen måneder streamet 200 millioner ganger,
og en hel verden la sin elsk på samarbeidet. Senere i 2019 mottok Social
House pris for «boyfriend» under MTV Video Music Awards. Opptredener på
Coachella og Lollapalooza. Skyhøye streamingtall. Social House er en
suksess.
Til syvende og sist, ønsker Social House å invitere lytteren til å føle seg
hjemme i sine følelser.
“We just want you to feel,” they agree. “We aim to connect, identify, and help
people through things. It’s what music does for us.”
Sjangerlinjene går i oppløsning og eksisterer i en ydmyk hypnotisk harmoni
ulikt noe annet.
“It’s a melting pot,” sier Michael “Mikey” Foster. “We pull from our collective
influences. There could be a jazz vibe to the melodies, guitar rhythms from
country, hip-hop production, or really alternative chord progressions. It’s a
fusion.”
Spotify: https://spoti.fi/2QYfaq4

Billetter 290,- + avg.
I salg via Ticketmaster 17.01 kl. 09.00:
https://www.ticketmaster.no/event/628551
18 års aldersgrense
Dørene åpner kl. 19.00

Live Nation Norge er landets største konsertarrangør. Vi booker, produserer
og markedsfører de fleste konsertene her til lands, alt fra små klubbshow til
større arena- og stadionkonserter, samt Tons of Rock og Findings festivalen.
Vårt program har et vidt spenn; det representerer alt fra grensesprengende
musikk og nye artister, til det mer etablerte superstjerner og legender. Vi
jobber til en hver tid for å tilby publikum det beste; både før, under og etter
arrangementene, og garanterer at vi selger billetter gjennom pålitelige
billettsalgspartnere. Velkommen til din neste store konsertopplevelse!
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