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ENCADENADES
Parlem amb Soni Mc del
grup NSS (new street style)

• El començament, quan?
Entre el 2001 i 2002 vaig començar a escoltar rap i des d’ací em
vaig introduir en la cultura.
Tot va partir en el moment que escolte 7 Notas 7 Colores en un
casset gràcies a mon pare.
• Nombre de components del grup.
La New Stret Style està composta per quatre membres: Oscar
(Noga), Juan (Joke), Javi (Ankas) i Soni (jo).
• Des del teu últim treball quina trajectòria vols seguir? Fins on
vols arribar?
Després del meu últim treball en solitari, que està per arribar,
formaré grup amb Javi (Dual System). Tenim projectes en ment que
eixiran a la llum en un any o així, on vull arribar el temps ho dirà.

• Què opines del rap a Mislata?
Pense que està evolucionant prou bé, en general en tots els grups,
tant en el tema del rap com en el camp de la producció.
• Què és el que et va motivar?
Les ganes de no quedar-me estancat i els nous temes que rulen per
ací també ens estimulen.
• Com vas formar el grup?
La crew Nss la fundàrem Noga i jo. Passats uns mesos vam conéixer
nous b-boys que portaven el mateix rotllo i els hi incloguérem.
• Podries parlar-nos sobre les teues influències?
Les meues majors influències nacionals van ser: Mucho muchaho,
Tote King, SFDK i CPV. I les internacionals: Talib Kweli, Pharoahe
Monch, Method Man i Redman, Wu-Tang Clan i Cypress Hill.
F.U.K.

«TU LABIO SUPERIOR»
El nou disc de Christina Rosenvinge
Christina Rosenvinge torna al panorama musical amb un nou disc titulat Tu labio
superior. La que va ser integrant del famós duo Álex i Christina, que va triomfar en
el nostre país a final dels 80, compta en el seu haver amb una llarga i consolidada
trajectòria musical. En els seus successius treballs podem apreciar una gran evolució
i maduresa artística, del pop més fresc i juvenil al rock i d’este al panorama més
independent i minoritari, passant del castellà a l’anglés.
Amb Tu labio superior Christina es reinventa i aconseguix un punt d’equilibri musical
en la seua carrera regalant-nos el millor d’ella mateixa en una col·lecció de cançons
espectaculars en què torna a delectar-nos cantant de nou en castellà i que sense
dubte conquistarà nous adeptes. Si encara no la coneixes visita el seu web: www.
christinarosenvinge.com
Christina va començar una reeixida gira de presentació del nou treball a principi d’any
i també va estar a València actuant a la sala El Loco, el MELIC hi va anar i fruit d’això
són estes fotografies.
Text i fotografies: Ana Mª Rodríguez

Fes un bon ús de la informació que poses en la teua xarxa social!

