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BARBARA MOLEKO CV
Med to succesfulde albums i ryggen, deltagelse i ’Toppen Af Poppen’ og adskillige store koncerter på
CV’et er Barbara Moleko blevet dansk folkeeje.
Barbara bor i dag på Nørrebro, men med en opvækst i Mozambique, Sydafrika og Vanløse har
Barbara Molekos liv været et sansebombardement af billeder - fra sydens støv til nordens stenbro, fra
afrikansk jazz og amerikansk soul til danske viser - hvilket alt sammen kommer til udtryk i hendes
lydunivers. Af inspirationskilder kan der blandt andre nævnes Nina Simone, Erykah Badu og Ella
Fitzgerald. Hendes sange bærer præg af personlige erfaringer og let relaterbare tematikker som de
fleste kan nikke genkendende til. Hun formår at skrive sange med en let tilgængelighed og en
umiddelbar simpelhed som dog alligevel rammer noget dybere. Hun besidder en kæmpe force med
hendes smukke og genkendelige stemme, som kan vælte de fleste bagover.
Hun startede sin karriere som feature på kæmpe hittet “Helt Min Egen” med LOC. Barbara udgav
herefter sit debutalbum ’Lykken Er…’ i efteråret 2012, og fik bred medvind fra det danske
medielandskab, hvor bl.a. Information markerede hendes entre, med ordene: ’Velkommen til Barbara
Moleko. Du har en stemme, der fortjener at blive hørt’ mens også Gaffa, BT og Politiken gav store
roser med på vejen. Albummet var en stor succes, og gik top ti på Itunes, og hun modtog derudover
en guldcertificering for singlen ’Dum For Dig’. I kølvandet på debutalbummet blev hun nomineret til
DMA, Steppeulven, Gaffa Awards og Zulu Awards, og hun har efterfølgende optrådt til et væld af
udsolgte koncerter såvel som flere tv-shows og arrangementer, såsom Dronningens 75-års
fødselsdag. Hun har markeret sig som en artist som i den grad også formår at levere live, og Politiken
konstaterede, efter hendes koncert i Lille Vega i 2013 at; ’Moleko var aldeles fortrinlig live’. Derudover
blev hendes fortolkning af Tøsedrengenes ’Indianer’ i Tv-programmet ’Toppen Af Poppen’ et stort hit
som fløj hurtigt ind på hitlistens førsteplads, hvilket igen afspejler hendes power som optrædende
artist.
Hvor ’Lykken Er…’ kredsede om at søge lykken og hendes egen identitet, blev efterfølgeren ’Bapsz’
fra 2015, et album som i højere grad afspejlede en artist der netop havde fundet sin identitet, men
som til stadighed dyrkede dét at søge lykken i hverdagen og i alle relationer. Selvom vi hér havde at
gøre med en mere moden artist, havde Barbara bestemt ikke mindre på hjerte, og også dette album
blev varmt modtaget med hits som ’Gør Mig Lykkelig’, ’Tag Min Hånd’ og ’Paranoia’, hvor første
blev mest spillede på P3 og P4 i 2015.
I 2017 var Barbara Moleko vært til Børne MGP for mere end en million seere - og havde en af
hovedrollerne i Peter Langdals musicalificering af Susanne Biers Efter Brylluppet”.

BARBARA M OL EKO
I 2018 udgav Barbara Moleko 2 singler, hvoraf første singlen “Gadedreng” blev lanceret i hele
landet i samarbejde med Puma. Altså blev Barbara Moleko den første officielle danske
ambassadør for Puma Danmark. I foråret 2018 tog hun på en totalt udsolgt akustisk turné i hele
landet.
I 2019 har Barbara indtil videre udgivet kvindesangen "Volume". Som kort sagt giver kvinder besked
på at "skrue volumen op".
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