JOKEREN
Den alsidige kunstner Jokeren har haft fingrene i alt fra malerier og bogudgivelser til
TV og filmroller. Men det er som rapper at de fleste af os kender ham. Siden hans
start som producer for mange af N.W.A.’s medlemmer i 90’ernes Los Angeles og det
store gennembrud i 1998 på dansk med “Spændt op til lir”, har han fået Danmark til
at klappe sig selv på skulderen til en perlerække af store radiohits uden nogensinde
at glemme sine rødder i Københavns sidegader, baggårde og skarpe hjørner.
Jokerens tekster og musik har cementeret hans position som kulturpersonlighed,
“Dansk raps Godfather” og “en levende legende” i en musikgenre som gik fra at
være undergrund lokalt til at dominere musikkulturen internationalt. En ny
generation af fans er kommet til og kan sammen med deres forældre synge med på
Jokeren’s platinsinglehit, “Kun os to”, om en fars kærlighed til sin datter, samt
klassikere som “Havnen”, “Godt taget”, “Gravøl”, “Definitionen af en stodder”, “Sig
ja” og Jokerens fortolkning af Lars H.U.G.’s udødelige kærlighedserklæring, “Elsker
dig forevigt” set på TV2/Toppen af Poppen.
Trods Jokerens mange aktiviteter har han siden 1996 turneret Danmark tyndt og har
stået på samtlige scener i landet lige fra den lokale natklub med en Dj til de største
festivalscener med fuldt liveorkester, som kommer ud over scenekanten med både
“nosser og hjerte”, som han selv udtrykker det.
2017 Jokeren tager, som noget helt nyt, ud i et ”tæt på” set-up til venues i hele
landet. Det er et spændende set-up i forhold til hvordan du har set Jokeren før.
Holdet vil bestå af to trommeslagere (multiinstrumentalister) og en DJ. Gæsterapper vil der være lejlighedsvist. Der vil udover de mange hits vi kender (Havnen,
Spændt op til Lir, Kun os to, Kvinde Din, Godt Taget, m.fl.) være versioner af
sangene som aldrig er hørt på denne måde før. Spoken words, lækre musikalske
tracks i Jokeren’s altid velproducerede og på forkant rap/hip hop verden. Imellem
numrene vil Jokeren fortælle anekdoter fra sin tid i branchen, og det er ikke
kedeligt!
Jokeren udkommer med en ny EP i foråret 2017.
Glæd dig til en aften i selskab med dansk raps bedste sangskriver, bakket op af det
bedste den danske rap/hip hop scene har at byde på i fremtiden.
BIOGRAFI
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JOKEREN
Sangskriver/ Tekstforfatter, Producer, Rapper, Konfrencier, DJ, Debattør,
Foredragsholder, Tour manager, Kunsthandler, Maler, travhesteejer Stald Jokeren
Kunstner navn : Jokeren / Joker J / El Jokerino / The Gigolo Jesus Experience
1992 – 1995 : Boede i Los Angeles. Arbejdede som freelance producer for Solid
Produktions under navnet Madness 4 Real. Har bl.a. produceret for raplegender som
Ice Cube, Eazy E m.fl. ( Se diskografi på www.madness4real.com). I alt 33 numre og 4
remixes udgivet på div. Plader, hvoraf flere er gået amerikansk guld = 1/2 million
eks. og platin = 1 million eksemplarer ( 3 guld/ 1 platin / 1 dobbelt platin)
1995 – 1997 : Startede pladeselskabet 5 Svin Records og udgav Ep’en ”Flere Ho’s” og
Lp’en ”Mod Rov” med gruppen Den Gale Pose, som er identisk med Madness 4 Real
1998 : Den Gale Pose udgav Lp’en ”Sådan er reglerne” på Warner Music Denmark.
1. single ”Spændt op til lir” gik platin (10.000 singler) og var et landsdækkende
radiohit. ”Sådan er reglerne” er gået Guld (25.000 eksemplarer) med 38.000 solgte.
1999 : Modtog 4 Grammys for ”Sådan er reglerne” / ”Spændt op til lir” i
kategorierne : Årets Dansk Band, Årets Danske Hit, Årets Danske Rap Udgivelse,
Årets Danske Radio Hit. Var også nomineret til Årets Video. Modtog tilsvarende
anerkendelser fra musikbladende Gaffa og Mix
2001 : Udgav albummet ”Definitionen af en stodder” på Warner Music Denmark.
2002 : Udgav Cd’en ”Pussyland Connection” med gruppen af samme navn, sammen
med forfatteren Henrik List. Vandt en DMA i kategorien Årets Danske Hip Hop
Udgivelse for ”Definitionen af en..”. Blev også nomineret som Årets Danske
Sangskriver og Årets Danske Gruppe. Vandt en Danish Hip Hop Award som Årets
Danske Gruppe, var nomineret i 4 andre kategorier. Vandt en Danish Dee Jay Award
for Årets Urban Udgivelse. Var også nomineret til Tjeck-Prisen. Medvirkede på
”FCK”-Cd, med Clemens & Jokeren - ”Copenhagen Dreaming – Glamrap Version” og
Sphaeren feat. Jokeren & DJ Static – ”KBH.DK Part 2”. Deltids job i 9 mdr. som
tekstforfatter/konceptmager på reklame bureauet BBDO. Med i digtantologien
”Digte for drengene” med teksten ”Definitionen af en stodder”.
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2003 : Kåret til 4. bedst klædte mand i DK af Euroman i sep. Udgivet solo debuten :
”Alpha Han” i oktober. Udgav tekstsamlingen ”Jokeren – Samlede tekster 20031994” på L&R i november. Nomineret til Zulu awards som ”Årets mandlige sanger”.
Nomineret til ”årets album” og ”P3 prisen” af P3 Guld. Freelance tekst for BBDO og
Atmosphere Cph
2004 : ”Alpha Han” går guld i Marts. Vinder Kønenhavner Prisen 2004 for ”Årets
musik”. Vinder af ”Årets hit” og ”Årets sanger” til Steppeulven (Var også nomineret
til ”Årets sangskriver”). Vinder af ”Årets hiphop udgivelse” til D.M.A. Vinder af
”Årets danske album” og ”Tjeck prisen” (Publikumsprisen) til DDJA. Vinder af ”Årets
lyriker” og ”Årets danske album” til DHHA. ”Sulten” vandt desuden ”årets video” til
DHHA (Var nomineret til 8 priser i alt). Freeelance tekstforfatter for BBDO. Har lavet
oplæsninger af ”Storby stodder”, i forfatterforeningen, til Politikken Kulturnat og på
bogmessen. ”Redigeret Virkelighed” og ”Lokumspoeter på flugt” på ”Gadeplan”.
Vers på ”I kan ikke slå os ihjel 2004” på Bevar Christiania. Vers på ”Fuck dig” med
Rent Mel. Vers på ”Beautiful Girl” med Loft. Vers på ”Snichfree edition” med Dj Phil.
Kåret til året 5. bedst klædte i Euroman. Lavet mange foredrag (se foredragsliste).
Udgivet electro single ”Whats your game” med Kim Kemi & Amox feat. DJ Nikoline.
”Mænds Ruin” på Ezi Cut mixtape 2004. Fik trykt teksten ”Mit sprog YO” i E.B.
2005 : Nomineret til årets P3 kunstner ved P3 guld. Indspillet ”Hvor små vi er” til
fordel for ofrene i Asien med Diverse kunstnere. Den blev Danmarks 1. Platin
download og er gået 10 dobbelt platin.
Tour virksomhed :
Har siden 1996 spillet på noget nær samtlige spillersteder i Danmark inklusive alle
større Festivaler med gode anmeldelser. ”Sådan er reglerne” – Touren (1998-2000)
varede 1 år og indeholdt over 150 jobs. 2001 - har spillet klub tour i april. Grøn
Koncert, Roskilde Festival, Midtfynsfestival, Samsøfestival og andre jobs hen over
sommeren. Har i den forbindelse modtaget stemmeundervisning hos Sanne
Gravlund. 2002 – Rock Show og Midtfyns Festival. 2003 efterår - Forår og sommer
2004 – Spillet tour med Booty Cologne som backing på bl.a. Roskilde, Skanderborg,
Grøn koncert, Rock’n’Royal, Cannes Film Festival samt Færøerne og Grønland.
Har også optrådt med Sort Sol, Clemens, Outlandish, Hvid Sjokolade, L.O.C.,
Sphaeren, 3 Hard Dicks, Laid Back, Booty Cologne, Rent Mel, The Loft, Peter Belli,
Mads Langer
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Producer/rap jobs i DK :
Alt med Den Gale Pose, 7 Clemens numre, 4 Outlandish numre, 1 Søren Sko
Nummer, 2 Caroline Henderson numre, 2 Shubidua numre og 7 remixes. Har
medvirket på div. Danske hiphopplader som rapper.
Skuespiller Jobs :
DGP videoer : ”Hænger løst” (1991), Flere hos (1996), Den Dræbende Joke (1998),
”Dér” (2002)
Jokeren videoer : ”Sulten” (2003), ”Havnen” (2004) og ”Kvinde din” (2004)
Har medvirket i 6. afsnit af dokusoap satiren P.I.S. – Politiets Indsats Styrke – Vist på
TV2 Zulu. (2000)
Indspillet pilot med Shaky Gonzarles for Wiseguy Prod. til filmen ”Go Johnny Go”.
Spiller med Zlatko Buric og ??. Har i den forbindelse modtaget undervisning fra Lars
Mikkelsen. (2000)
Har medvirket i satireshowet Banjos Likørstue (2001)
Har skrevet manuskript til ”Dér” sammen med Jonas Elmer, som også instruerede
videoen. Spiller sammen med Frank Vam og Martin Kongstad i reklame bureau
scene.
Andet :
Har optrådt med forfatteren Henrik List i spoken word shows (2001-2003)
Medvirker i en interview bogen ”Sangskriver – Elleve Samtaler” af Jens Larsen (2001)
Har været konferencier til Hiphop 2001 & DM i Mix 2001
Har lavet foredrag på HT’s Vandbusser. (2002)
Har fået artiklen ”E-mail til gud” trykt i Politikken d. 25. Marts 2002
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Har fået kronikken ”Hvis ansvar” trykt i Berlingske d. 24. Januar 2003
Har været dommer til MC’s Fight Night 2003 i foråret 2003
Foredrag & Debat 2004 :
”Valg og koncekvenser” for SSP i Jylland (hvor ?)
”Stofmisbrug og psyken” for sindslidende i Huset, Kbh.
"Raplyrik" for de studerende på nordisk filologi på KUA, Kbh. (Sammen med Lars
Bukdal).
"Demo af Apple's Garageband" for journalister på Era Ora, Kbh.
"Moral & Etik i hiphop videoer" i Boogie Tv, Kbh.
”Kønsroller i hiphop” for pigegruppen ”Pink” på Vesterbro, Kbh.
Velgørenhed : Medvirket på Christiania støtte Cd (2004). Medvirket i Dansk
flygtningehjælps indsamler-webspil (2004), Medvirket på ”Hvor små vi er” for ofrene
i Asien (2005).
Tidligere ansættelser :
Avisbud, bydreng, service medarbejder i DSB restaurant, chauffør, telemarketingmedarbejder, tømrerassistent, foredragsholder, fritidsklub medarbejder , vikar i
skolefritidsordning, Reklame tekstforfatter.
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