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Roskilde Festival er før
blevet kritiseret for mangel på elektronisk og undergrundsmusik, og noget tyder på de har taget det til
sig. Med et lineup der inkluderer navne som Royksöpp, Fever Ray, Trentemøller og Deadmau5 tyder det
på at de elektroniske festivaltilhængere vil købe billet, og med Escho er der endnu en grund. Det
københavnerbaserede undergrundspladeselskab er gået sammen med Roskilde om at præsentere 3 unge
talenter, nemlig Alle med Balloner og Terrasser, Thulebasen og Lamburg Tony. Sidstnævnte har lige
udgivet EP’en Hip Hop Nation, og hans musik er et mixup af gamle radiominder og syrede lydklip tilsat
noget eksotisk, uskyldigt og elektrisk. Jeg fangede ham til et par hurtige spørgsmål. Tjek hans myspace
ud her og læs interviewet nedenfor.

Hvordan vil du beskrive din musik?
“Musik og lydflader skabt ud fra samples(lydbidder) under 5 sekunder. På en måde må det jo gå under
betegnelsen elektronisk musik, selvom jeg søger en analog sound.”

Glæder du dig til at optræde på Roskilde?
“Takket være Escho som præsenterer Alle med balloner og terrasser, Thulebasen og Lamburg Tony har
jeg fået mulighed for at spille på Roskilde Festival. Det er min opfattelse at et gig på Roskilde
Festivallen er noget af det største man kan opnå i forbindelse med at spille live i Danmark. Nærmest alle
kender festivalen og rigtig mange musikere vil gerne spille på den. Selv synes jeg det er fantastisk at få
lov at spille der.”

Du er stor tilhænger af de lidt forældede musikprogrammer fra 90′′erne. Hvorfor? 
“Jeg er stor tilhænger af Scream Tracker 3 (musikprogram, red.) fordi jeg kender det og ved hvordan
det kan bruges. Men når det så er sagt synes jeg ikke det er specielt vigtigt hvordan musikken er lavet og
hvilke krumspring der er gjort. Det vigtigste for mig er hvordan musikken lyder. Hvis noget musik fanger
min interesse er det bare fedt. Hvis man køber de sejeste nye fodbold støvler betyder det jo ikke
nødvendigvis at man er en dygtigere fodboldspiller end Allan Simonsen i bade sandaler.”

Hvad får dig til at skille ud fra den efterhånden eksploderede scene af computerlavet musik?
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   Hell Yea »

“Min musik henvender sig måske til et bestemt publikum og det kan vel kaldes en form for niche.
Jeg har en manglende evne til at tilpasse mig. Jeg følger ikke bevidst nogen trend. Jeg prøver bare
at lave noget som jeg synes lyder godt.”

Har du nogle inspiratonskilder?
“Jeg er meget inspireret af bands.  Mest rock musik.”
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Jeg er ellers utrolig skuffet over programmet til årets Roskilde. Deres lounge (red. deres dj-
bookings) er jo helt katastrofal! Og det har den været i mange år og jeg tror at man kunne tage en
hvilken som helst nogenlunde erfaren dj og gøre ham til booker. For ham de har nu har ry for at
være ganske inkompetent.

Men uanset hvad, så er det altid godt når mindre danske musikere får chancen på Roskilde som det
er tilfældet her.
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TrendMagazine er også din blog.
Hvis du har en god idé til et indlæg, eller synes at der er noget der har fortjent omtale på bloggen,
så er du altid velkommen til at sende det til os.
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