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MUSTA BARBAARI & SÄRRE MUKAAN RUUDOLFIN UUDELLE LEVYMERKILLE
Rap-artistina pitkään pinnalla ollut Ruudolf eli Rudy Kulmala perustaa oman levymerkin Lihamyrsky Oy:n jossa Monsp Records Oy on
mukana vähemmistöosakkaana.
Yhtiön ensimmäinen julkaisu on 16. huhtikuuta julkaistu Mustan Barbaarin kauan odotettu kakkossingle Kuka pelkää pimeet ja samana
päivänä julkaistiin myös kappaleesta Cocoa Filmsin työstämä video. Toukokuussa puolestaan yhtiöltä tulee Särren uutuusvideo/-single
Hesan naiset ja Särren alkusyksystä julkaistava vielä nimeämätön albumi tulee olemaan yhtiön ensimmäinen albumijulkaisu.
"Monspillehan tämä on tietyllä tapaa jopa huono juttu kun Ruudolf vie mukanaan yhtiön myyvimpiä artisteja." Keijo Kiiskinen
pohjustaa kuviota ja jatkaa: "Lähtökohtaisesti kuitenkin ajattelen siten että tämä avaa uusia väyliä ja tapoja toimia eli Lihamyrskyssä
päätökset ja vastuun kantaa Rudy. Myös jakelu on laajempi kuin Monspin puolella eli jakelija tulee hoitamaan myös mm. promootiota ja
eritoten tämä mahdollistaa erilaiset yhteistyökuviot laajemmin muiden alan toimijoiden kanssa toisin kuin ehkä Monspin vähän
tiukemmassa viitekehyksessä. Monspihan on mukana myös nouseviin artisteihin keskittyvässä Överdog -levymerkin toiminnassa joten
kyllä tämä avaa ovia vastakkaisiin suuntiin ihan eri tavalla."
"Mä puolestaan nään tän jatkumona tuotantojuttuihin missä oon ollut viime vuosina mukana ja tää kuvio on pyöriny pitkään mielessä."
Rudy sanoo ja lisää: "Mä oon nähnyt miten kaikki muuttuu ja miten tärkeeks streamaukset, yksittäiset biisit ja videot on kasvanut ja
tulee vielä enemmän kasvamaan. Mua kiinnostaa etenkin biisit ja nykyisin studioduunitkin kun meillä on Karri Koiran kanssa hyvä mesta
ja haluan katsoa tämän kortin kunnolla ja pitkällä tähtäimellä. Tämä lähtee käyntiin siten, että keskityn nyt Mustaan Barbaariin ja
Särreen sataprosenttisesti ja niiden jälkeen sitten homma jatkuu ja muut artistikiinnitykset etenee näiden jälkeen."
Mustan Barbaarin kesällä 2012 julkaistu Salil eka salil vika -videota on katsottu Youtubessa yli 4 miljoonaa kertaa ja myynnillisesti
kappale on ylittäyt tuplaplatinarajan. Artisti on tehnyt tämän kahden ja puolen vuoden aikana uskomattoman määrän keikkoja yhdellä
biisillään ja toiminut mm. oman radio-ohjelmansa juontajana ja työstänyt Otavan julkaiseman kirjan yhdessä Tomi Takamaan kanssa.
Mustalla Barbaarilla on Instagramissa 94 000 ja Facebookissa 96 000 seuraajaa. Hahmon takaa löytyvä James Nikander harrastaa
kehonrakennusta ja lokakuussa 2014 Nikander sijoittui kehonrakennuksen SM-kisojen Men's Physique -sarjassa toiseksi.
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