MIMMI
MIMMI har en stemme som fyller rommet og nekter å la deg være likegyldig. MIMMI
forfører og forhekser med en oase av celloer, tromboner og trompeter, cembaloer, trommer
og tunge beats som spenner fra det pompøse til det minimalistiske og såre. MIMMI
utforsker de store emosjonene med et sterkt fokus på tekstformidling i en sjanger hun selv
definerer som Barokk-Pop.
Hennes nye album produseres av Vegard Sleipnes og MIMMI selv. Bak i kulissene i studioet
Subsonic Society i Oslo lusker også Torgeir Waldemar og Anders Møller som co-produsenter
og musikere.
MIMMI er en fremadstormende sanger og låtskriver. Født og oppvokst i Tromsø. Nå bosatt i
hovedstaden. MIMMI kommer fra en kunstnerfamilie, og er datter av skuespilleren Guri
Johnson. I fjor sommer vant MIMMI sølvmedalje i låtskriving under World Championship of
Performing Arts (WCOPA) i Hollywood. I mai 2018 fullfører hun sin bachelor i skuespill på
Det Norske Teatret.
Money – Release 04.05.2018 er den første singelen fra hennes kommende album. Den
handler om kampen mot indre og ytre demoner – kampen om å bryte ned veggene og vise
hvem du er. Med seg som musikere har hun Hans Marius Indahl (Anna of the North) på
trommer, Anders Møller (Ulver, Kåre and The Cavemen, Paperboys) på perkusjon, Erik
Johannessen (Jagga Jazzist, meg og kammeraten min, Bror Forsgren) på cembalo og
trombone og jazzpianist Maren Selvaag på flygel. Vegard Sleipnes produserer og bidrar med
bass og programmering. Mens MIMMI tillegg til å være produsent, låtskriver og sanger også
spiller synth og termin.
Money er MIMMI’s Barokk-Pop. Det er hennes univers, og det er hennes låt. Den er
annerledes. Den skiller seg ut fra mengden akkurat slik MIMMI ønsker.
MIMMI albumdebuterte med kritikerroste ” Storm” på plateselskapet Subsonic Society
Audio i 2014. Singlen ”Glittering Glitter” med video regissert av Anders Reime (Paperboys,
Jamiroquai) fikk spilletid på NRK P1, P3 og P13. Den ble også listet med høy rotasjon på
lokalradioer som blant annet Radio Sør, studentradioen i Trondheim. MIMMI var også gjest I
flere radioprogrammer på NRK P1 og P2. I tillegg til en liten Norgesturné opptrådte hun også
på By:larm (2015-2016) og på Norwegian Wood sin Underwood scene. MIMMI har også
deltatt på Stjernekamp på NRK, skrevet låter med Nico & Vinz samt lånt stemmen sin til et
samarbeid med kultbandet KUUK. MIMMI har også jobbet tett med både Bugge Westeltoft
og Øystein Greni. Begge bidro på hennes debutalbum ”Storm”.
Men MIMMI sin musikkarriere startet allerede da hun var 13 år og lagde sin første ep: ”Me
and my funny side”. Den førte blant annet til at hun fikk spille konsert for sin store helt
Nelson Mandela. I ettertid fikk MIMMI en personlig melding fra Mandela om at han hørte på
hennes ep, og at han syntes den var virkelig flott.
Hør MIMMI sparke ned veggen og bryte fasadene som omgir oss nå.

