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SELFIE NO. 4 // TONE
Sofie Nielsens musikprojekt Tone, er et unikum på den nordjyske
musikscene. Med sin euforiserende og blide vokal, til et grotesk
oprør af melodisk eksperimental electronica, er Tone
indbegrebet af melankoli og progressivitet. Jeg er virkelig
fascineret af denne her stil og jeg forestiller mig det lidt som et
projekt der ville opstå hvis Frou Frou mødte Lali Punas uskyld,
tilsat CocoRosies excentrik og Portisheads dysterhed.
Hun har siden 2006, har hun foruden udgivelse af album og
singles, blandt andet optrådt på SXSW Festival i Texas, Nibe
festival, Roskilde festival, Spot festival og har været indgået i
samarbejde med diverse kunstnere, lavet soundtrack til en
dokumentar og vandt i 2011 den Nordjyske Kulturpris.
Bag musikken er der en stærk holdning og en kraftfuld
betydning. Sammen med pladeselskabet Urlyd, står Sofie i første

række i kampen om at forhindre politik i, at øve indflydelse på
kreativitet, kærligheden til musik, såvel som deling af musik. I
denne uges ‘Selfie’gæsteblog kun på Von Sonic, udtrykker Sofie
sine dybeste tanker om kapitalismen, popkulturen og copyright.

Sofie aka Tone, skriver:
Jeg kan fixe musik. Jeg fixer god musik, især den lidt kringlede slags. Sådan
en slags der måske ikke er så nem at lytte til. Nogle numre er uden form og
A-B-C stykker og andre med lyde der ikke minder om alm. Guitar, bas og
tromme. Og teksten…..aner tit ikke hvad der kommer ud af munden på mig,
men det er poetisk og har en underfundig dybde, synes jeg. Musikken er for
mig et sted hvor ubevidstheden begynder og med min overdrevne tænke
hjerne er det nødvendig med et sted hvor jeg kan klippe forbindelsen. Jeg
fixer altså musik med kroppen og ikke med hjernen.
Jeg har aldrig tænkt at jeg skulle være musiker, for der har aldrig været
plads til de drømme. Har aldrig været god til at stå på en scenen, for har

altid været for genert. Jeg har gået i skole, skole igen, skole igen, droppet ud
af skolen, derefter på en anden slags skole (den fri ungdomsuddannelse,
som ingen længere aner hvad er), arbejdet, skole igen osv. Men lige
pludselig var jeg der, midt i det hele. Udgivelser, tourneer, fans og vildt
meget medie opmærksomhed. Så meget, at jeg efter et par år, faktisk kørte
død i det og måtte hive i bremsen.
Jeg blev musiker uden at vide det og først nu her de seneste par år, går det
op for mig at det altid vil være der og jeg vil altid være dét.
(Sidespring)
Jeg er gal. Har i bedste Thomas Blachman stil ofte lyst til at spytte mine
holdninger og livsanskuelser ud, uden bekymringer om udfaldet. Jeg elsker
sømmet på hovedet (fordi det er fladt og flot) eller fordi man kan bruge den
anden ende til at spidde med. Især dem der ikke rammer hoved på sømmet.
Men jeg er for pæn og flink, har janteloven lige i numsen og styrer efter det
præsentable og ordentlige, så jeg spidder mig selv. Det er som et fængsel,
det må andre kunstnere vide, at holder man galskaben inde, så bliver man
mere gal. Jeg er i grænselandet mellem ekstremerne, at leve det liv jeg gerne
vil eller vasketøjskurven, det brune spækbræt og borgerservice. Jeg er
landet i en position hvor jeg skal til at vælge om jeg skal pisse i vejkanten
(har skulle tisse i meget lang tid) eller om jeg skal be’ om en ble. Apropos
noget brunt, så venter jeg stadig på at det bliver den næste moderigtig farve.
Jeg kan her tilføje at jeg hader hvad moden har gjort ved ugler, dådyr,
trekanten, små kasser klisteret til i tapet med grafik der er inspireret af
indiske mønstre……hvad sker der lige for en fælles hysteri omkring især
trekanten og uglen, lad nu det dyr og den geometri være. Man kan jo
efterhånden få alt med ugler og trekanter på. Der var sku ingen i tidernes
morgen, dengang Poul Thomsen i ’Dus med dyrene’ havde en ugle ved
selskab, syntes den var særlig hip og straks måtte have en pude, trøje eller
nips med dyret på.

Vi lever kvantitativt og med det mener jeg vi lever for masseproduktionen.
Vi vil være enere, men render alle sammen rundt i Nike (har selv et par),
New Balance, Reebook sko med sorte jeans og hvide t-shirts (med et tryk af
en sort ugle eller trekant på). Store briller og opsat hår i en knold, eller for
mændenes vedkommende et stort skæg eller et sjovt her-kommer-jeg skæg
ala cykelstyret. Aldrig har vi været så ens. Og aldrig ødelagt så mange
subkulturer på en gang. Pop kulturen smadrer fuldstændig det unikke ved
livet og de fede små græsrods tendenser bliver maltrakteret og kopieret, så
alle kan have en afdæmpet og poleret stil fra noget ægte. Det er en copypaste kultur jeg ikke rigtig ved hvad jeg skal synes om, det er i hvert fald
med en undren jeg betragter galleriet (hvilket jeg selv er en del af).
(Sidespring slut, tilbage til musikken)
Jeg er ikke færdig med musik og jeg kommer til at lave plader resten af mit
liv, så få det nu overstået og gå ind og lyt. Man kan downloade alle mine
plader gratis, da mit pladeselskab Uhrlaut udgiver under Creative
Commons. Tjek den her nyhed ud fra 2008

Vi gør det fordi vi tror på, at man sagtens kan dele og kopiere musik
imellem sig, uden man behøver at blive ulovliggjort. Og vi/Uhrlaut var sku
de første der gjorde det på den måde
Det har jeg altid syntes var lidt
blæret. Nå, men her må du istedet brænde alle de cdér, kopierer fra cd/net
til usb og videregive en del af mig til en du synes trænger til at lytte til Tone
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Jeg vælger at tisse i vejkanten…
Lyt til mere musik og læs mere om Tone, på Soundcloud her og
hendes website her.
Dette indlæg blev udgivet i alle blogs, experimental og tagget blog, blogs, danmarks bedste blogs, ditte blog,
ditte olesen, ditte von sonic, ditte von teese, electronica, experimental, gæsteblog, hipster musik, indie
musik, musik blog, Tone denmark, Tone from Denmark, vonsonic. Bogmærk permalinket.
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SENESTE BLOGS
Hvad jeg lytter til nu
// myten
TOPS // nyd det mens

jeg kan
Blonde Redhead // Rødt
Purity Ring // Ny Single
GOSH PITH // Love
letter beats

GENRE
akustisk (5)
alle blogs (207)
chill (19)
dance (8)
electro-funk (4)
electro-rock (8)
electronica (20)
experimental (19)
garage/lo fi rock (10)
indie-folk/ freak-folk (9)
indie-pop (53)
indie-rock (41)
indietronica (27)
melodisk rap/ R&B (5)
shoegaze (1)
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