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GYERMEKKOROD MEGHATÁROZÓ ZENÉJE 
Tracy Chapman, Sting és a Police, Bob Marley. 
Ezeket sokat hallgattuk a kocsiban anyámmal, 
iskolába menet vagy az országúton. Mindig 
bent voltak az autóban.

ELSŐ LEMEZ, AMIT SAJÁT PÉNZBŐL VETTÉL 
Mivel én vagyok a legkisebb a családban, min-
dig a többiektől kaptam vagy vettem kölcsön 
zenéket. Talán egy Alanis Morissette-cd volt? 
Nem vagyok benne biztos.

ZENE, AMI ZENÉLÉSRE INSPIRÁLT 
Bob Marley összes lemezét hallgattam, és 
közben elképzeltem, hogy vokalista vagyok. 
Illetve Tina Turner – szerettem volna úgy éne-
kelni, mint ő.

HATÁSOK A PÁLYÁD INDULÁSAKOR 
Sok hiphopot hallgattam az elején, amikor  
a Gimmeshot Crew-val voltam. Mindenféle 
amerikai, francia, angol hiphopot.

MEGHATÁROZÓ KONCERTÉLMÉNY 
Zap Mama a Szigeten néhány évvel ezelőtt, 
majd a MOM Kulturális Központban. Imádom 
azt a nőt. Lemezen és élőben is iszonyat jó 
előadó és énekes.

HATÁSOK AZ ÚJ LEMEZ ELŐTT 
Igazából nagyjából három éven át csak a saját 
dolgaimat hallgattam, próbáltam csak a saját 
világomban lenni és emiatt nem is hallgattam 
mást.

KEDVENC MAGYAR LEMEZ 
Süsü, a sárkány. 1  Megvolt gyerekkoromban 
vinylen, imádtam hallgatni. És a mai napig 
nagyon szeretem.

KEDVENC ROCKLEMEZ 
Lenny Kravitz: Mama Said. Egy jó barátomtól 
kaptam és rongyosra hallgattam egy barát-
nőmmel. Az összes szöveget tudom.

KEDVENC SOULLEMEZ 
Nina Simone-összes. Számomra Nina Simone 
mélysége utolérhetetlen: a szövegei, a hangtó-
nusa, minden libabőrt okoz nálam.

KEDVENC HIPHOPLEMEZ 
The Fugees: The Score. 2  Emlékszem, amikor 
megjelent, apám járt Amerikába, és ezt kértem 
tőle. Kevés lemezt hallgattam annyiszor, mint 
ezt. Az összes szöveget, dallamot megtanultuk 
a barátaimmal, a mai napig kedvenc maradt.

KEDVENC REGGAE/DANCEHALL LEMEZ 
Bob Marley: Natty Dread. 3  Ez anyámnak 
megvan vinylen. Nagyon sokat hallgattam. Per-
sze itt akár Bob Marley többi lemezét is mond-
hatnám. A basszustémák, a szövegek, a hangja. 
A mai napig sokat hallgatom, sőt, a címadó dalt 
sokszor éneklem altatóként a lányomnak.

KEDVENC GHÁNAI LEMEZ 
A Ghana Soundz, 4  ami egy négylemezes vá-
logatás Ghána legjobbjaitól. Az Oscar Sulley And 
The Uhuru Dance Band az egyik kedvencem 
erről, de az egész hamisítatlanul cool és afro. 
Táncoltató, jókedvcsináló lemez.

KEDVENC LEMEZ NŐI ELŐADÓTÓL 
Zap Mama-összes. 5  Az esküvőmön is Zap 
Mamára vonultam be a barátnőimmel. Nekem  
a nőiesség, játékosság, érzelem, az Zap Mama.

KEDVENC VERSMEGZENÉSÍTÉS 
W.H.: Shakespeare Sonnet 60. Mivel ezzel  
a zenekarral kerültem először kapcsolatba 

versmegzenésítéssel. Mélyen bele tudtam 
merülni és nagyon megszerettem Shakespeare 
szonettjeit. Az összes zseniális, és szerintem  
a mi verzióink a legjobbak, hehehe.

KEDVENC GYEREKLEMEZ 
Rutkai Bori Banda: Sárkányjárgány. Lányom-
mal imádjuk, koncerten is voltunk többször. 
Nagyon jók a szövegek, csodásak a ritmikák és 
a dallamok – nagyon kedves lemez ez.

OLYAN ZENE, AMI NAGYON ELÜT A STÍLUSODTÓL, 
MÉGIS NAGYON SZERETED 
Vivalditól A négy évszak. És alapvetően min-
den, ami klasszikus zene. Nagyon szeretem 
autóban hallgatni, vagy otthon takarítás köz-
ben, a konyhában. Anyám miatt szerettem meg, 
és mindig ő jut eszembe a klasszikus zenéről.

BŰNÖS ZENEI ÖRÖMÖD 
Nyálas r&b a 90-es évekből. Én ugye Gháná-
ban nőttem fel, a 80-as, 90-es években, és 
dübörgött a rádióból délután a Boyz II Men, 
Aaliyah, Whitney Houston, a Dru Hill, Maxwell, 
D’Angelo. Istenem, de imádom a szerelmes cool 
fiúkat!

DAL, AMIT MÁR NEM BÍRSZ MEGHALLGATNI 
Az Aqua Barbie Girljétől konkrétan rosszul 
vagyok.

LEGJOBB ZENE SZEXHEZ 
Modern hiphop. Jók a lüktetések...

LEGJOBB ZENE SZÍVFÁJDALOMRA 
Blues és szomorú asszonyok.

ZENE, AMI ELGONDOLKOZTAT 
Kendrick Lamar. Miket el nem mond! Szuper 
szófordulatok, hulla profi rap. 

Négy év után jelentkezett új szólólemezzel az Irie Maffia énekesnője, Sena, aki maga írta és hang-
szerelte a Feathers dalait. Az élő megszólalású – kísérőzenekarával a stúdióban élőben feljátszott 
–, változatos, ámde határozottan jazz/afrojazz-behatású, az előzőnél is mélyebb és spirituálisabb 
albumot saját madártollgyűjteménye ihlette, mi pedig összeállítottuk az őt inspiráló zenék, zenei 
élmények tárát. Sena májusban a Budapest Folk Festen és a Nagy-Szín-Pad!-on lép fel.
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