HOI SON BASCOE

Kontrasterne spiller en fremtrædende rolle i den dansk-tunesiske duo Hoison Bascoes musikalske
univers. I deres elektroniske pop møder det maskinelle det akustiske. Storbyens rastløse energi
clasher med den vilde naturs uspolerede væsen. Det dyriske møder det kultiverede. Kulde møder
varme. Lys møder mørke.
Modsætninger mødes, de flyder sammen og derfra udspringer dragende musik.
Hoison Bascoe udgøres af sanger og producer Arbi Alexander samt multiinstrumentalist og producer
Rasmus Christian. Et makkerpar, som i lighed med den musik de skaber i fællesskab, bærer præg af
mærkbare modsætninger i de vidt forskellige baggrunde: Arbi Alexander er af tunesisk afstamning, er
uskolet som sanger og ifølge ham selv flasket op med en masse musik, der “stammer syd for
Middelhavet”, mens Rasmus Christian har været musikunderviser og haft sin musikalske opvækst i
jazzen.
De to startede projektet i 2017. På det tidspunkt kendte de ikke hinanden særlig godt - forinden havde
de kort arbejdet sammen i et andet projekt som splittede op. Efterfølgende har deres interne forhold
udviklet sig parallelt med musikken. I takt med det musikalske samarbejde begyndte at bære frugt, er
et venskab blomstret op og har fundet sin form.
Sammen begyndte de to at organisere koncerter i København, hvor Hoison Bascoe uden at have
udgivet noget musik har formået at samle relativt store publikummer til deres musikalske excesser.
Parret er sande arbejdsheste, som de sidste to år har arbejdet seriøst med musikken i mange,
mange timer om ugen. D. 29 marts sender Hoison Bascoe deres debut-single på gaden. Lyden er
moderne med dunkende basrytmer og tunge synthfalder og placerer sig et udefinerbart sted mellem
det eksperimentelle og det kommercielle. Herfra sigter den mod såvel krop som hjerne - og når den
rammer, så rammer den hårdt og nådesløst.
Ifølge medlemmerne selv er den kommende EP dog kun begyndelsen. “Det er den første sten som
lægges. Vores første musikalske aftryk i denne verden. Nu bygger vi et imperie” fortæller Hoison
Bascoe.
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