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Wafande - Se mig i dag Michael Holbek Hent PDF Wafande sendte i 2011 hele nationen ud på dansegulvet
med sangen ’Giv mig et smil’, og lige siden har han som platinbelønnet konge af reggae og dancehall siddet
solidt på party-tronen. Han inviterer fortsat til fest, hver gang han går på scenen, men han bruger også sin
musik til at overvinde fordomme af den slags, han selv kender til. Med en dansk-fransk mor og en far med
rødder i Tanzania, Congo, Malawi og Oman, har Wafande et ben i mange kulturer. Det gav ham tidligt

følelsen af at være splittet. 'Se mig i dag' er en fortælling om en Christiania-dreng, der blev forladt af sin far
og stadig savner ham. Om en dyb kærlighed til sin hippie-mor og til de kvinder, der altid har haft hans ryg.
Om det at føle sig anderledes alle andre steder end på scenen. Og om viljestyrke. I årevis optrådte han på
landets små spillesteder uden en klink på lommen, og da han endelig slog igennem, farede han vild i

berømmelsen. Personlig nedtur på første klasse med dyre fester og druk. Men han har rejst sig fra støvet og
står i dag stærkere end nogensinde.Nu er han klar til at synge sin egen sang. Den handler om at gribe

friheden, følge sit hjerte og drømme stort. Wafande ved om nogen, at man faktisk kan smitte verden med et
smil.

 

Wafande sendte i 2011 hele nationen ud på dansegulvet med sangen
’Giv mig et smil’, og lige siden har han som platinbelønnet konge af
reggae og dancehall siddet solidt på party-tronen. Han inviterer

fortsat til fest, hver gang han går på scenen, men han bruger også sin
musik til at overvinde fordomme af den slags, han selv kender til.
Med en dansk-fransk mor og en far med rødder i Tanzania, Congo,
Malawi og Oman, har Wafande et ben i mange kulturer. Det gav ham
tidligt følelsen af at være splittet. 'Se mig i dag' er en fortælling om
en Christiania-dreng, der blev forladt af sin far og stadig savner ham.
Om en dyb kærlighed til sin hippie-mor og til de kvinder, der altid
har haft hans ryg. Om det at føle sig anderledes alle andre steder end
på scenen. Og om viljestyrke. I årevis optrådte han på landets små



spillesteder uden en klink på lommen, og da han endelig slog
igennem, farede han vild i berømmelsen. Personlig nedtur på første
klasse med dyre fester og druk. Men han har rejst sig fra støvet og
står i dag stærkere end nogensinde.Nu er han klar til at synge sin
egen sang. Den handler om at gribe friheden, følge sit hjerte og
drømme stort. Wafande ved om nogen, at man faktisk kan smitte

verden med et smil.
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