Kejser A, kendt fra MC's Fight Night (vinder i 2004 og 2010) og Haven Morgan (vinder
af DR's Karrierekanonen), kom efter mere end ti års ventetid endelig med sin første
soloudgivelse ”Færdig” i december 2015 på en for længst udgået vinyl.
D. 15. april udkommer "Færdig" endelig digitalt og i en remasteret version og vi er
super stolte over at kunne præsentere disse "lost tapes" fra en af dansk raps dygtigste
tekstskrivere nogensinde - men desværre også en af de mindst produktive
nogensinde! Det betyder også at der er mulighed for denne gang at lave anmeldelser
og anmode om interviews eller lignende.
"Færdig" udkom eksklusivt på vinyl i december 2015, men blev udsolgt nærmest med
det samme og debuterede også med en flot 4. plads på den officielle vinylhitliste. Efter
stor efterspørgelse udkommer EP'en nu også digitalt i en remastered version.
Den velbetitlede EP består af fem numre indspillet i perioden 2011-2012 produceret af
Galimatias, Triman Hunt og Steffen Aba og sidenhen mixet og masteret af Swab og
Femma’r.
”Færdig” er en rejse gennem Kejser A’s univers og liv i denne periode gennem
selvrefleksion, historiefortællinger og ikke mindst selvironi. Alt fra satirisk
metakommunikation, ængstelige fortællinger og brudt tillid til den godt 13 minutter
lange og dybt unikke historie om drengen Lukas.
Der er måske gået nogle år siden numrene blev indspillet, men de er mindst ligeså
aktuelle, som da de blev nedskrevet på Kejser A's bærbare. Fire af de fem numre er
yderst personlige. "2011" og "Du Fortryder Det" er beskrivelsen af forliste forhold og
depressive stemninger, "Det' For Sygt" er en historiefortælling, hvor Kejser A forfølger
og forsøger at banke noget fornuft ind i skallen på sig selv og førnævnte "Lukas" er den
nok mest gennemførte historiefortælling i dansk musik siden Skousen & Ingemanns
"Knud Lavard". Ikke mindst startes pladen ud med en hyldest til Kejser A’s musikalske
opvækst med en moderniseret version af G-Funk kaldet “Wiggadosk” produceret af
stjerneskuddet Galimatias.
Trackliste:
1.Wiggadosk (Prod. Galimatias – 2:33)
2. Det For Sygt (Prod. Galimatias – 5:41)
3. 2011 (Prod. Galimatias – 3:45)
4. Du Fortryder Det (Prod. Triman Hunt – 3:08)
5. Lukas (Prod. Steffen Aba – 12:24)

