Karen Mukupa

Ny musik - på dansk - på vej fra Karen Mukupa!

Karen Mukupa, der i 1990 stod sammen med Natasja som en af de første kvindelige rappere på
den danske hip hop scene, udsender ny musik. En EP med sange på dansk er på trapperne og
forløberen hertil er single udspillet ’Orijinal’, der blev udsendt den 3. juni.

Singlen er glad, groovy afro-pop, der giver lyst til at danse. Direkte oversat betyder ’Orijinal’,
original, stavet som man gør det i Nigeria. Sangen handler om at føle sig fremmedgjort, om at
have blandet blod i årene og have en dialekt der ikke nødvendigvis er rigsdansk.
Inspireret af den politiske stemning, som Karen længe syntes har gået i retningen af dem og os,
kan man måske sige, det er en lille pegefinger til den tid som vi lever i. En tid hvor alt helst skal
være strømlinet og pletfrit, hvor vi må helst ikke skille os for meget ud og træde ved siden
af. ’Orijinal’ er en hyldest til alle ”originalerne”.

Karen Mukupa er født i Zambia, vokset op i Tanzania og kom derefter til Danmark som 15-årig,
hvilket naturligvis har sat sit tydelige præg på Karen. Med sin nye tekster - på dansk - og med
musikken får hun beskrevet denne situation. Karen Mukupa fortæller:
”For første gang har jeg valgt at udgive en Ep på dansk! Det er min femte udgivelse, som jeg nu
udgiver i 2016, og selvom jeg er blevet opfordret utallige gange til at skrive på dansk, er det først
nu jeg føler mig parat og moden til det. Det har været en udfordring at skrive på mit faders
modersmål, for det var vigtigt for mig, at jeg med de nye sange blottede og viste en side af mig
selv, som jeg ikke har vist før. Hvor teksterne handler om at vokse op i en blandet kultur og føle sig
underlig, være rastløs og prøve at finde hvile i, at man ikke er perfekt. Teksterne er heller ikke
nødvendigvis 100 % korrekt dansk, men mit danske sprog!”

Ligesom på Karen Mukupas seneste album ’Human’ fra 2012 forsøger Karen at bygge bro mellem
sin afrikanske og europæiske baggrund. Musikken er inspireret af den afrikanske musikstil ’Naija
Afrobeats’; en mere moderne og mere elektronisk lyd end den som har kunnet høres på
sangerindens tidligere albums.

Kombinationen gør Karen Mukupa til en ener på den danske musikscene og hun viser en
udadvendt og direkte drivkraft samt kærlighed til musikken, som man sjældent møder.

