
“Det finns inte något tak för
hans genialiska konst.”

Dagens Nyheter

“Vår kanske mest framgångsrika
slampoet i internationella

sammanhang.”
Upsala Nya Tidning

“Rakryggade åsikter och en
referensbredd från Nalle Puh

 till Children of the Corn.”
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KUNG HENRY
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Henry Bowers, som också är känd som Kung Henry, är en av världens främsta och mest 
välrenommerade slampoeter. Han är även nationellt erkänd och ansedd som en av Sveriges bästa 
hiphopartister. Sedan 2004 går han under aliaset Henry Bowers. 

Henry Bowers poesi och musik är samhällsspeglande och självutlämnande med en stor glimt i ögat 
och mycket självdistans. Den är begåvad, skarpsint och smart. Han bryter på ett effektivt sätt ner barriären 
mellan finkultur och masskultur då han i sitt skapande låter sig influeras av och referera till allt från 
skräckfilm och barnböcker till klassiska mästare och stora filosofer. Allt kombinerat med väl avvägd 
portion humor. 

Henry Bowers tre års filosofistudier återspeglas i hans lyrik och man hör även hur han hämtar sina 
influenser från litterära förebilder såsom Franz Kafka, Paul Auster och Edgar Allan Poe. Hans musikaliska 
influenser är genreöverskridande och inbegriper bland annat hiphopakter som Public Enemy, Aesop Rock, 
Saul Williams och Buck 65. I övrigt hämtas influenser från punken och hårdrocken, reggaen samt artister 
som Johnny Cash, Tom Waits och Woody Guthrie.  

Live uppträder Henry Bowers med sin kompanjon DJ Lo-Kut som han även driver det egna skivlabeln 
Kafkaotiska Inspelningar tillsammans med. 

Henry Bowers är en aktiv artist med upp till 40-50 framträdanden per år. 

HENRY BOWERS
(KUNG HENRY)



BIOGRAFI
Henry Bowers har bl.a. synts här:

2003  SM-vinnare i röst och rörelse Poetry Slam i Malmö.
          Poetry Slam-uppträdande på Hultsfredsfestivalen.

2004  SM-vinnare av Poetry Slam i Avesta.
          Henry Bowers poesikollektiv “Poeter blir dom...” uppträder alla dagar på Hultsfredsfestivalen.
           Uppträdanden med Riksteatern JAM på Arvikafestivalen, Popaganda samt Piteå dansar och ler. 

2005   Tredje plats i världsmästerskapet i Poetry Slam (World Slampionships) i Rotterdam, 
Nederländerna. 

           Uppträdanden med Riksteatern JAM på Hultsfred- och Arvikafestivalen samt Popaganda.
 Gästpoet på Substanz Slam i München, Tyskland, Europas största enskilda Poetry Slam-tävling.

2006 Vinnare av The Four Continent Slam-tour i Storbritannien. Detta är en tävling där åtta av världens 
främsta slampoeter från fyra olika världsdelar turnerar i Storbritannien i 14 dagar och utser en 
vinnare.

 Andra plats på International Slam-revue i Berlin, Tyskland.
 Uppträdande med Riksteatern JAM på Arvikafestivalen.
 Återigen gästpoet på Substanz Slam i München,Tyskland, Europas största enskilda Poetry Slam-

tävling.
 Gästpoet på Köpenhamns Poetry Slam på Ideal Bar (Vega) i Danmark.
 Medverkar på Poetry Africa-festivalen i Sydafrika, som varar i två veckor. Både 

poesiuppläsningar och hiphopspelningar i Johannesburg och Durban. Håller även i 
poesiworkshops på olika skolor.

2007 Återigen gästpoet på Köpenhamns Poetry Slam på Ideal Bar (Vega) i Danmark
 Gästpoet på BBC National Slam i Brighton, Storbritannien.
 Medverkande på ABC (Augsburg Brecht Connected) -festivalen i Augsburg, Tyskland. Andra 

poeter som Ainsley Burrows och Beau Sia fanns också på plats.
 Andraplats i International Poetry Slam della Notte Bianca, i Rom, Italien.
 Förband till Sage Francis tillsammans med bandet AMOK, på Debaser Medis i Stockholm.

2008 Förband till Buck 65 på Debaser i Stockholm.
 Framträdande på the Infinite Word Festival i Gaborone, Botswana.
 Medverkande i the International Poetry Slam i Bolzano, Italien. Kom på 2:a plats.
 Samarbete och släpp av uppsalarapparen Spakur på det egna skivbolaget Kafkaotiska 

Inspelningar. Albumet heter “Lördagen den 14:e” och både Henry och DJ Lo-kut medverkar på 
det.

 Röstskådespeleri för TV-spelet “Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena”, av Starbreeze 
Studios

AKTUELLT
Henry Bowers besökte nyligen Botswana där han uppträdde med sin poesi och hip-hop på the Infinite 

Word Festival i Gaborone. Han uppträdde också på den nationella radion i Botswana.

Henry Bowers var också i Bolzano, Italien för inte så länge sedan, där han tävlade i det internationella 

Potery slamet och kom på andra plats.

Henry Bowers senaste släpp är en EP tillsammans med DJ Large (känd från “Mobbade Barn Med 

Automatvapen“, samt hans samarbeten med artister som Promoe, Petter, Ison & Fille m.fl.). Denna EP bär 

namnet “Rappin’ For Food” och finns tillgänglig både på CD och 12” vinyl. Henry har också färdigställt 

sitt senaste album “Escape From Juniper Hills”, som kommer släppas innan sommaren 2009. 
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DISKOGRAFI
RAPPIN’ FOR FOOD - 2007
KI12”05 / KICD02

3 låtar gjorda tillsammans med DJ Large. Släppt på 12” vinyl och 
CD-singel.  

MASTER MIND - 2004
KI12”04

11-låtars album, på 12” vinyl. Finns också som CDR-version.

PAPPA FÖRTÄRDE INFERNO 7”  - 2003
KI7“01

2 låtar på 7” vinyl, med produktion av Filthy respektive DJ Lo-kut.

SOPHELIKOPTERN 7” - 2003
KI7“02

3 låtar, gjorda tillsammansmed Beat Prophets, ett dubkollektiv från 
Uppsala. Släppt på 7” vinyl.

KLOCKSPEL - 2002
KI12”02

6-låtars EP, med produktioner av DJ Lo-kut, Martin Skogehall och 
Galna co-produktioner. Släppt på 12”-vinyl.

EXPERIMENTET SOM GICK SNETT - 2001
KI12”01

7-låtars EP på 12”-vinyl.

POETER BLIR DOM... - 2004
KI12”03

Album med kollektivet “poeter blir dom...”, som består av 
Kung Henry, Spakur, Kryptonite, Dag Thelander, DJ Lo-kut och 
Glappkäft. 10 låtar på 12”-vinyl, finns även på CD-R.

PERFORMING LIVE FOR FOOD - 2008
KIDVD01

DVD med livespelning. Repertoaren är den vanliga från den här 
perioden, med poesi och låtar från flera av de gamla släppen, men 
framföra allt från “Rappin’ For Food” och det kommande albumet 
“Escape From Juniper Hills”.
DVD:n innehåller även musikvideon till låten “Rappin’ For Food” 
och extamaterial med klipp från bl.a. poesifestivalen Ordsprak 
2007 i Uppsala, och Poetry Africa-festivalen i Sydafrika.
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BOKNING / PRESS
gigs@henrybowers.com

INTERNET
henrybowers.com

myspace.com/kunghenrybowers


