Same Plate artister - Info
ESSA CHAM
Essa Cham har sina rötter i Gambia men är uppvuxen i Halmstad, men det var framförallt i
Oslo som musikkarriären tog fart och idag är Essa Cham ett välkänt namn på både den
norska och svenska reggae/dancehall-scenen. Efter att tidigare bara ha skrivit låtar på
engelska gick han över till svenska och efter en rad hyllade släpp är han i slutet av Juni
aktuell med en svensk dancehall/afrobeats EP!
STINA VELOCETTE
Stina Velocette levererar tänkvärda, personliga och nakna texter till mörka tunga beats. Hon
gör musik som doftar UK och modern r'n'b men med en egen tyngd. Stina har redan hunnit
få låttitlar intatuerade av personer som påverkats av texterna. Hon har överösts med
meddelanden på sociala medier från kvinnor som sagt att dom relaterar och tackat för att
hon är den kollektiva rösten för sånt dom gått igenom. Just nu är hon aktuell med sin EP
Motljus!
JEEPSTARR
Den tidigare Kapellet-medlemmen gick 2013 solo och släppte albumet "Rotlösa singlar" som
innehöll bland annat de populära reggae-singlarna "Jag minns" och "Lurendrejeri". Sedan
dess har ett gäng låtar släppts och han är nu även medlem i gruppen Djurparken. Rent
musikaliskt hittar Jeepstarr, förutom afrikansk rytmik från sin uppväxt i Kenya & Zimbabwe,
inspiration i värmländsk folkmusik och svenskt vemod. 2016 släppte han låten "Mamma" till
sin cancersjuka mor och donerade de första intäkterna till cancerfonden och låten hamnade
på 1a plats på spotifys viral-topplista. Till sommaren är han aktuell med en ny singel!
SLIM PRINCE
Slim Prince aka sLim Prince som han väljer att skriva det, är uppvuxen i Lagos, Nigeria där
han alltid sjungit bland sin vänner. När han var 16 flyttade han till Sverige och efter några år i
Göteborg bestämde han sig för att det var musiken han ville satsa på. 2016 släpptes hans
första singel på svenska och nu är han aktuell med sin senaste afrobeats singel ”Min Boboh”.
ANTONIO D
Antonio D gjorde succé på den svenska reggaescenen 2014 genom att som första svenska
reggaeartist någonsin komma 1:a på P3 Osignat - Topp 10 med sin singel 'Solen Stiger Upp'.
Hans efterföljande debut-EP 'Från Karlshamn till Kingston' blev hyllad av media. Just nu
jobbar han på en ny EP och är aktuell med Dancehall-singeln ”Allt e cool” och i början av
Juni kommer den senaste singeln ”Ljuva Livet”.
MEEDI
Meedi är det senaste nya unga dancehallstjärnskottet i Sverige som tidigare i år släppt sin
debut singel "Topgäri (Hur du rör dig)”. Tidigare var Meedi en del av hiphopgruppen Huset
men som han förra året valde att lämna för att kunna göra ett stilbyte och gå vidare med
detta egna dancehallprojektet. Nu är han aktuell med singeln ”Wine It” och håller just nu på
för fullt med att spela in sin debut EP.
DJ MISS JEN
Bakom skivspelarna finner ni DJ Miss Jen från Göteborg. Hon har tidigare backat artister så
som Etzia, Syster Sol och Stina Velocette men hon spelar även själv flitigt runt om på
nattklubbar och festivaler i Sverige och Gambia och bjuder då på en härlig blandning av
reggae, dancehall, RnB & afrobeats.

