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JBL kondigt The Kid LAROI aan als global
merkambassadeur
De Australische rapper zal zijn JBL-debuut maken op het JBL Fest in Las Vegas, naast een

line-up vol optredens van Martin Garrix, Doja Cat en Bebe Rexha

⏲

https://news.jbl.com/


https://news.jbl.com/images/437654


Amsterdam - July 26, 2022 - JBL kondigt zijn nieuwste global ambassadeur aan: de

wereldberoemde rapper The Kid LAROI. Hij is genre-overstijgend en staat onder andere

bekend om zijn sterke teksten en zijn invloed op de hedendaagse songwriting. De gedeelde

passie voor het doorbreken van grenzen en het hebben van een eigen geluid maakt dat het

Australische fenomeen de perfecte aanvulling is op de JBL familie. 

 

The Kid LAROI was pas 18 jaar oud toen hij begon met het opnemen van muziek met de

smartphone van zijn moeder, die hij vervolgens op zijn social media kanalen deelde. In 2016

trok hij de aandacht van muziekprofessionals toen hij werd uitgeroepen tot finalist in Triple J

Unearthed, een Australische wedstrijd voor het ontdekken van nieuwe artiesten. The Kid

LAROI heeft sindsdien zijn wereldwijde crossover-succes gebruikt om een Grammy-nominatie

voor de Beste Nieuwe Artiest te verdienen. 

"Ik vind het geweldig om met JBL samen te werken omdat ik helemaal op mijn gemak ben op

het moment dat ik als artiest en als persoon datgene kan zeggen wat ik wil zeggen, en het

merk ondersteunt en stimuleert zelfexpressie,” aldus The Kid LAROI. "Onze gedeelde passie

voor het maken van gedurfde statements door middel van muziek en geluid vind ik

inspirerend." 

The Kid LAROI zal zijn JBL-debuut maken op het JBL Fest van dit jaar - een meeslepende

festivalervaring in Las Vegas. Het driedaagse festival wordt georganiseerd door muziekicoon

Bebe Rexha en is een uniek evenement op het snijvlak van muziek, gaming en sport, waarbij

stemmen uit allerlei culturen worden samengebracht om bezoekers toegang te geven tot

onverwachte momenten en exclusieve ervaringen. 

JBL ambassadeur en platina DJ/producer Martin Garrix zal het JBL fest leiden naast Grammy

Award winnares Doja Cat, met exclusieve optredens van The Kid LAROI en Bebe Rexha.



JBL Fest vindt plaats van 27 t/m 29 september 2022. Ga voor meer informatie over hoe je

tickets kunt krijgen naar jbl.nl/jblfest2022, volg @JBLAudio_nl en #JBLFest voor meer

informatie. 

Voor meer informatie:

https://news.jbl.com/images/437655
http://jbl.nl/jblfest2022
https://www.instagram.com/jblaudio_nl/


OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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