
Erik Lundin, Silvana Imam och Petter gästar Ametist Azordegan på Dramaten

Texterna står i fokus när journalisten och hiphopexperten Ametist Azordegan intervjuar tre rappare inför publik i Marmorfoajén.
Samtalen varvas med att artisterna uppträder med ett liveband. Första tillfället blir den 3 oktober. 

Hiphoptexter med Ametist är en talkshow med musikjournalisten Ametist Azordegan som möter några av den svenska hiphopens främsta
textförfattare – Erik Lundin, Silvana Imam och Petter – för ett samtal om hiphoptexter. Det är ett ämne Ametist Azordegan har specialiserat
sig på, bland annat i radioprogrammet ”En kärleksattack på svensk hiphop” som sändes i Sveriges Radio, samt den historiebok om
musikgenren hon skriver på just nu.

– Hiphopen är den musikgenre som mest frekvent dokumenterar och problematiserar sin samtid i låttexter. Det är en genre som historiskt alltid
haft tyngdpunkt på textförfattande och språkanvändning. Det i kombination med genrens höga grad av autenticitet och personligt berättande
gör att man kan göra hela intervjuer baserade på en enda textrad, säger Ametist Azordegan.

Erik Lundin, tidigare känd som Eboi, fick ett stort genombrott när han bytte språk från engelska till svenska och släppte ep:n ”Suedi” i sitt
eget namn förra hösten. Både titellåten och ”Annie Lööf” blev stora hits och Lundin belönades med två grammisar på Grammisgalan 2016, i
kategorierna Årets textförfattare och Årets hiphop/soul, och han vann även Årets hiphop/soul på 2016 års P3 Guld.

Silvana Imam är en av senare års mest uppmärksammade svenska artister som förenar ett queerfeministiskt och antirasistiskt budskap med
konstnärligt innovativa beats och ett djupt personligt tilltal. Hon har också blivit en länk mellan den svenska hiphopscenen och modevärlden,
sedan hennes singel “I•M•A•M” premiärspelades på Ida Klamborns visning på Stockholm Fashion Week 2014. Hon belönades med
utmärkelsen Årets Artist på 2016 års Grammisgala. I våras släpptes hennes debutalbum ”Naturkraft” som fick hyllande recensioner.

Petter är en veteran inom svensk hiphop och var den som, med sitt debutalbum ”Mitt sjätte sinne” 1998, ledde den svenska hiphopscenen in i
en ny fas där genren började mogna och fick en fast plats i den samtida svenska populärmusiken. Han visade att hiphop på svenska kan vara
både kommersiellt gångbart och kompromisslöst hårt. Sedan dess har han släppt en mängd skivor, gett ut den prisbelönade boken ”16 rader”,
medverkat i tv-programmet ”Så mycket bättre” och uppträtt på Kungliga Operan i Stockholm.

De utvalda rapparna intervjuas inför publik i Marmorfoajén där de berättar om historierna bakom några av sina låttexter. Intervjuerna varvas
med att artisterna uppträder live ackompanjerade av bandet The Royal Nelson Orchestra.

Biljetter finns i Dramatens biljettkassa och på dramaten.se/Repertoar/hiphoptexter-med-ametist/

Den 3 oktober (Erik Lundin), 7 november (Silvana Imam) och 5 december (Petter) klockan 19, Marmorfoajén

 

 

 

För mer information:

Mimmi Fristorp
Pressansvarig
08-6656175
0703-726175
mimmi.fristorp@dramaten.se 


