
Featuring Travie McCoy 
HELLO AUGUST LANCEERT TWEEDE SINGLE: DRUNK AGAIN 
 
Donderdag 26 april verschijnt de nieuwe single van Hello August: Drunk Again. Het is het 
vervolg op de succesvolle debuutsingle Wrong Chick. Niemand minder dan Travie McCoy, die 
samen met Bruno Mars een nummer 1-hit scoorde met Billionaire, heeft zijn medewerking 
aan de nieuwe track verleend.  
 
Hello August bestaat uit Rachel Traets en Laura Hussein. Twee (begin) twintigers die de 
afgelopen anderhalf jaar al bezig zijn geweest om, samen met onder meer producers uit het 
Verenigd Koninkrijk, een eigen sound te ontwikkelen. De vrouwen werden daarbij bijgestaan 
door Anika Bostelaar die op haar 15e verhuisde naar London en werd ontdekt door het 
management van de Spice Girls en vervolgens een recorddeal tekende bij Simon Cowell. 
Anika boekte internationaal successen met de groep Girl Thing.  
 
De eerste single van Hello August, Wrong Chick, werd in het voorjaar van 2018 gelanceerd. 
Het werd een droomdebuut. Het nummer was in de week voor release al dagelijks te horen 
op Q-Music, waar het glansrijk door 'repeat of niet' kwam. Ook werd de single 'gemaakt' op 
Radio 538's 'Maak het of kraak het', met maar liefst 75% van de stemmen van de 
luisteraars. En music videokanaal XITE is fan van de meiden en nam de track op als Kickstart 
in hun programmering. 

Ook aan buitenlandse collega’s ging Wrong Chick niet onopgemerkt voorbij. Sia nam het 
nummer op in haar persoonlijke playlist op Spotify en ook het management van de 
internationale superster is enthousiast. Dit heeft geleid tot een samenwerking met één van 
hun andere artiesten Travie McCoy. Hij werkte eerdere samen met onder anderen Taio Cruz, 
Jason Mraz en Sia en maakte naam als leadzanger van Gym Class Heroes.  

De videoclip bij Drunk Again is onlangs opgenomen in Las Vegas en wordt eveneens op 26 
april gelanceerd. De meiden van Hello August vormen op Koningsdag de openingsact van 
538 Koningsdag in Breda. 

 

 
 


