
 

 

 
 
The Far Side, tidigare The Pharcyde, till 
Stockholm 

 

Nu står det klart att legendariska The Far Side, med medlemmarna Imani, Fatlip 

och Slimkid 3, uppträder på Kulturhuset Stadsteaterns studioscen den 12 

mars. Förra året markerade 30 år sedan Pharcydes debutskiva ”Bizarre Ride II 

The Pharcyde” släpptes och konserten i Stockholm är bara ett stopp i en två år 

lång jubileum-turné. 

 

The Pharcyde (nu under namnet The Far Side) är ett amerikanskt hiphopband som 

bildades 1989 i Los Angeles. De ursprungliga fyra medlemmarna i gruppen är Imani, 

Slimkid3, Bootie Brown och Fatlip. DJ’s för bandet har bland annat varit J Dilla, en av 

hiphopens mest inflytelserika producenter. Gruppen är kanske mest känd för 

hitsinglarna Drop, Passin' Me By och Runnin', samt deras första album, Bizarre Ride 

II the Pharcyde.  

 

- Legendariska west coast-fenomenet The Pharcyde, som med sin humoristiska, 

sarkastiska och oerhört musikaliska stil skapade hiphop som totalt bröt mot dåtidens 

tuffa gangsta rap-ideal och skakade om en hel genre, kommer äntligen till Stockholm 

med tre av fyra originalmedlemmar, för första gången på 15 år återförenade igen för 

en unik turné! Vi gläds stort att få presentera en av musikhistoriens mest 

banbrytande hiphop-grupper på Studion, säger Magnus Palmquist Lunay, bokare 

vid Kulturhuset Stadsteatern. 

 



 

 

Deras andra singel Passin' Me By, gruppens mest kända låt, blev en mindre 

Billboard-hit och anses numera vara en av de stora klassikerna från det som brukar 

kallas för hiphopens gyllene era. Till singeln Drop från gruppens andra album 

Labcabincalifornia skapade regissören Spike Jonze en musikvideo som räknas som 

en historiens mest innovativa musikvideos. 

 

The Pharcydes saga blev kort och redan efter andra albumet Labcabincalifornia 

hoppade Fatlip av. Sedan dess har bandet spelat in och turnerat under olika namn i 

olika konstellationer. På turnén 2022 och 2023 återser vi tre av fyra grundande 

medlemmar: Imani, Slimkid3 och Fatlip. 

 

Lyssna på The Pharcydes mest kända hitlåtar: 

Passin’ Me By: https://youtu.be/a-mAK3uB2_0 

Runnin’: https://youtu.be/jQ-RrGCSa2M 

Drop: https://youtu.be/wqVsfGQ_1SU 

 

Läs mer här: https://kulturhusetstadsteatern.se/musik/far-side 
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