SGMD & SCREAMING RECORDS præsenterer:

NIKI BERNARD
”Egentlig har jeg gennem flere år ligget skjult i skyttegraven med et
skarpladt våben, ventet på det rette moment – nu er tiden kommet."
Så præcist udtrykker 29-årige Niki Bernard tiden op til sin debut-ep DOXY, der
udkommer på L.O.C.s label SGMD.
DOXY er ikke som noget andet, man har hørt fra en dansk kunstner. En række
numre, der har ligget og ulmet i årevis, hvor Niki Bernard har arbejdet på at
perfektionere sin lyrik og sit musikalske udtryk. Nu er tiden kommet til at
bæstet slippes fri.

NIKI BERNARD
“DOXY”
Format:

”Konkurrenceknappen er trykket helt i bund på klassisk hiphop-manér, hvor der 12” EP – i 300 håndnummererede eksemplarer
for mig bliver lagt vægt på noget teknisk or nørdet i form af, at jeg altid
bestræber mig på at være den absolut bedste til det, jeg laver”.
Katalognummer:
SGMD-020 / REASON-017

EP’en er et sjældent gennemtænkt, sammenhængende og stemningsmættet
værk med afsæt i en bestemt idé og et dogme, der løber som en dyb rød tråd
Release dato:
gennem sangene og deres udtryk.

Torsdag den 16. oktober 2014

”DOXY” kan være slang for en elskerinde – en seksuelt promiskuøs kvinde, der
ofte er samlevende med en mand af en vis vigtighed. Det er med afsæt i den Trackliste:
betydning af ordet, Niki udtrykker følelser og frustration.
Side A:
01: INTRO
02: WILDERNESS
03: NO ONE HERE

Alt i alt bunder hele lydbilledet/tekst universet i følelser som lyst, drømme,
jalousi, svaghed, frustrationer, kærlighed, had, det forbudte, det hemmelige og
det spændende.
Side B:
Helt fra starten har Niki Bernard rappet på engelsk. Han har altid lyttet til
amerikansk hiphop. Det dansksprogede har aldrig rigtig fanget ham, og det der
driver ham er at udtrykke sig på engelsk. Også selvom det i nogles øjne virker
mærkeligt:
”Der er en klar tendens til at folk har sværere ved at tage imod engelsksproget
hiphop fra en dansk rapper. På trods af at mange sangere udtrykker sig på
engelsk, virker det unaturligt på mange, når en rapper gør det”, fortæller Niki
og afslutter: ”Det er jeg her for at lave om på”.
DOXY udkommer digitalt den 29. september og kan også downloades gratis fra
www.nikibernard.com i 14 dage.
DOXY udkommer på vinyl torsdag den 16. oktober.
Niki Bernard kan opleves live som support på L.O.C.’s Rødt Lys Tour fra 16.
oktober frem til 29. november 2014.
Links:
Web – www.nikibernard.com

04: WRONG
05: SPLASH / ALRIGHT

