Nicky Minaj Freedom les

they`ll never thank me for opening doors
But they ain't even thank Jesus when he died on the cross
Cause your spirit is ungrateful
Bitches is so hateful
I remain a staple
My career's been the pinkprint
When I retire, tell 'em think pink
Pink Friday is the imprint
And these bitches basic, instinct
Oh shit, my commercial's on
Did I really body bitches with commercial songs?
Did I really prophsy every thing I do?
But before I continue let me thank my crew
So that was Young Wayne, Mack Maine
Baby and Slim came
Tez and E.I. told me it wouldn't be in vain
Cause prior to me signin' I could'a went insane
And even now I think do I really want this fame?
Let me get up and go, 700 to go, overseas for a show
Everybody get quiet when I'm starting the show
Man I'm birthing these artists
And I'm starting to show
{Chorus}
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
Who I wanna work with? Nobody
99 percent of them is no-body

Bitches acting like they killing shit, okay
When I check these bitches guns, no bodies
These niggas are fake fucks and opportunists
Niggas spend they last dime to say the copped the soonest
Why these niggas going broke to get your approval?
Pretty soon, they'll be back up on them Ramen Noodles
Bible, Queen is the title
and if you are my rival
Then that means you're suicidal
And if you in the club then it's a Young Money recital
I'm just that vital I'm busy never idle
I'm your idol, I'm your idol, I'm your motherfcking idol
Pink Friday in Macy's
thongs and some pasties
Yo, what other female rapper perfume in there?
Cause I must have missed it
12 milli to kick me feet up, get ready this is the Re-Up
{Chorus}
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
{Nicki Minaj}
Mirror mirror won't you realize?
I just have to decide
What you hiding from?
What you hiding from?
Mirror mirror won't you realize
I just have to decide
What you hiding from?

What you hiding from?
Hiding baby
Would you would you give your
Would you would you give your
Would you would you give all for you
Would you would you give your
Would you would you give your
Would you would you give all for you
{Chorus}
I feel free, I feel freedom
Why they mad? (Why you mad?)
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
I feel free, I feel freedom
Why they mad? (Why they mad?)
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
It's crazy in here

Eerste indruk van de betekenis van het lied. (HOOFDONDERWERP SCHERP
HOUDEN ! DAAR VRAGEN OVER STELLEN EN DE REST NIET).
Dankbaarheid t.o.v. jaloezie en hatelijkheid lijken de hoofdlijnen te zijn van de
nummers. De titel is freedom dus hoe krijg je dankbaarheid en vrijheid op 1 lijn.
Nicky zingt: they’ll never thank me for opening doors” Deur die open gaat naar
buiten geeft vrijheid.
Misschien dankbaar zijn onder alle omstandigheden (high or low) geeft
vrijheid. Dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan geeft vrijheid (van
ver(slaving?). Jezus geeft je de vrijheid de mogelijkheid om jezelf te zijn? Hij is
de deur naar hemelse vrijheid ?

Ze zingt dat andere rappers haar niet bedanken voor deuren die zij voor hen
geopend heeft. Maar zegt ze dat zijn dan ook de mensen die zelfs Jezus niet
bedanken voor wat hij voor hen heeft gedaan aan het kruis. Ook hij opende een deur
voor hen (beeld kruis van Jezus en drie sleutels). Aardig is dan dat ze zingt dat ze
even stopt met bitchen en eerst haar crew wil bedanken.
De clip en de tekst heeft ook te maken met beroemdheid en de voordelen en nadelen
daarvan. Zij vergelijkt de ervaringen van haar eigen beroemdheid met de ervaringen
van Jezus. Zij kent als “koningin” ook haar “kruisigingsmomenten” als ze keihard
wordt aangepakt door andere beroemdheden en de media. (voor de leerlingen zou
een thema dan kunnen zijn, nadenken over de voordelen en nadelen van populair
zijn).
In de bijbel staat een verhaal dat Jezus eerst werd binnengehaald met Hosanna en
niet veel later riepen ze kruisig hem.
Mattheus 21:6
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en
het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte
spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die
uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen
luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna
in de hemel!’
6

Lukas 23:21

21

Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’

Bron: debijbel.nl

Nicky Minjah’s videoclip lijkt in die zin op een korte Jesus Christ superstar.

Achtergrondinformatie: The phrase is not "smoking L", it is "smoking an L". This is a type of joint that
can be rolled for smoking marijuana. Smoking an L pape is just like smoking a joint, but it is about
50% longer, so you can fit more marijuana in it. It is called an L pape because you stick a second
rolling paper to the first one, horizontaly, making an L shape.

De gedachte komt bij mij binnen zou ze bedoelen uit welke wolken haal jij je kracht,
de wolken aan de hemel of de rookwolken van drugs ?

Beelden in de videoclip
Jakob´s ladder op berg grote keien (in de bijbel gaan engelen omhoog en naar
beneden op die ladder, zij zijn de boodschappers tussen God en mensen).
Gezicht in de wolken ( Zelf een soort godje)
Kapotte ark die staat op spoorbielzen (net gestrand na het dalen van de zondvloed).
Spoorlijn in de mist ( doet denken aan people get ready, the train’s a coming- trein
naar de hemel).
Zingt met doornenkroon op het hoofd
Kruis met omgedraaid bordje op de spoorlijn in de mist
Aan het kruis hangt een gerafeld draad met 3 sleutels het kruis lijkt gemaakt van
oude spoorbielzen.
Nicky Minaj staat zelf in het zwart voor de kapotte donkere ark. Ark die gestrand is na
de zondvloed ?
Gerafeld draad naast Nicky en over het spoor.(beschadigde levenslijn)
Verkleed als Moeder Maria (hemelkoningin).
Oceaan golven
Adelaar vaker in beeld
Spoorlijn die uitloopt in de horizon vol met wolken
Licht door de wolken
Als ze zingt over Freedom komt de adelaar weer in beeld.
Er komt een soort grote skateramp in beeld die scherp omhoog de hemel in gaat ?
rook op de achtergrond.

Verkleed als adellijke vrouw
Golven die aanspoelen op het strand.
Ze heeft dan de handen gevouwen.
Dan zie je het strand uitlopen op een grote rots.
Daarna zie je Nicky zitten op een troon gedecoreerd met grommende leeuwen.
Twee grote raderen in beeld (waarschijnlijk bedoeld om het spoor te wisselen (treinwissel).

Verschillende keren komt ze ook helemaal wit (gepoederd) in beeld ? (bedoeld als tegenstelling van in
het zwart gekleed zijn? ).
Die skateramp vorm zou kunnen wijzen op burn an L dan is het een soort vergrote Joint. Drugs als een
soort manier voor iemand om in de wolken te zijn.
Deur (doorgang) waardoorheen een kamp te zien is met prikkeldraad en een wachttoren. Oude
Gevangenis. Zij ziet zichzelf als iemand die deuren opent voor gevangenen ?
Vuurtoren in beeld (dat heeft weer te maken met oriëntering voor schepen/ark)
Ze zingt over vrijheid en gekheid in haar binnenste dan zie je die skateramp ? en allerlei zwarte rook
op de achtergrond.
Ze zingt I feel free en dan zie je beelden van boven de wolken zijn. (doet denken aan die adelaar).
Gevangenis komt weer terug
Grasveld/groeiende grassen komt ook vaker terug ?
Wit gepoederd
Ze komt ook vaker terug in tijgerprint kleren. (haar normale doen ?)
Ze houdt kleding beschermend om haar heen als ze zingt what you’re hiding from ?
Ze loopt over een glimmende brug met op de achtergrond een telescoop. (symbool van Jezus als brug
en verbinding met de hemel?).
In het zwart zingt ze i feel free, i feel freedom. (in alle rollen zingt ze het lied).
IS ER 1 BOODSCHAP TE HALEN UIT DE VEELHEID VAN VIDEOBEELDEN. Even er van uitgaand dat veel
bedoeld is om religieus te interpreteren. Ze ziet zichzelf als een soort gekruisigde koningin. Kruisiging
en kroning. Derde weg ? De derde weg zou dan een middenweg kunnen zijn waarin ze ongestoord
door vernederingen of ophemeling boven de omstandigheden uitvliegt als een adelaar. Dankbaar en
vrij ?

Jesaja 40:31
maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij
lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
31

Een bijbeltekst die te maken heeft met tegenstellingen overstijgen waarin ook vrijheid wordt genoemd.
Galaten 3:28

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in
Christus Jezus.
28

videobeelden + uitleg rondom kruisiging :

Ze staat te zingen in het zwart (rouwkleur) met een doornenkroon op haar hoofd voor een kapotte
ark. Deze ark staat op gesloopte spoorbielzen. Kruis met omgedraaid bordje op de spoorlijn

in de mist Aan het kruis hangt een gerafeld draad met 3 sleutels het kruis lijkt
gemaakt van oude spoorbielzen. Gerafeld draad naast Nicky en over het spoor.
Grote gevaarlijke oceaangolven. Ze komt soms ook wit gepoederd in beeld. (dit zou
kunnen duiden op het thema discriminatie/schoonheid- doet denken aan verlangen
michael jackson om blank te zijn- doet ook denken aan slaven die wit uitslaan van de
kleigrond waarin ze gewerkt hebben-black and white america van Lenny Kravitz). Als
er golven aanspoelen op een strand(wat doet denken aan die schipbreuk) dan vouwt
ze haar handen. Twee grote raderen in beeld (de wissel) voor de spoorlijnen. Kost
veel moeite om die om te zetten. Dan zie je een lijst van een deur en daar doorheen
zie je een kamp met prikkeldraad en een wachttoren. (Jezus was ook een
gevangene en prikkeldraad verwijst in de moderne kunst regelmatig naar de
doornenkroon van Jezus.)
Dan zie je een vuurtoren in beeld. Een vuurtoren is de redding voor schepen zoals
Jezus de redding is voor gestrande schipbreukelingen. (zij ziet zichzelf natuurlijk ook
als vuurtoren voor de andere rappers).
De rare zwarte vorm en vlammen die op een skateramp lijkt is waarschijnlijk een
burning L een verwijzing naar het roken van een L vormige Joint. Het lijkt voor haar
iets bedreigends te zijn. (why they mad, why you mad?, see them). (Geen goede
hemelse wolken maar hellevlammen ?).

Nicki Minaj Freedom
Korte informatie over de popmuzikant:
Onika Tanya Maraj is geboren op Trinidad en wordt ontdekt door Lil’ Wayne die haar een
platencontract aanbiedt. In 2010 verschijnt haar debuutalbum Pink Friday. In dat najaar staat ze voor
het eerst in de Top 40 met Check It Out dat ze samen met Will.I.Am uitbracht.
Nicky Minaj werkte ook samen met Madonna, David Guetta, Justin Bieber, Flo Rida en Drake. In de
zomer van 2012 scoort ze haar eerste solo-hit en wordt Starships haar grootste hit in de Top 40.
De zangeres staat halverwege augustus 2014 samen met Jessie J en Ariane Grande met Bang Bang
in de Top 40 en scoort ruim een maand later met Anaconda haar achtste hit.

Bron: top 40.nl
Nicky Minaj heeft ook een aantal nummers gemaakt waarin de Bijbel voorbijkomt,één daarvan is het
nummer Freedom. Het interview hieronder verklaart waarom de bijbel en het christelijk geloof een rol
zijn gaan spelen in haar leven.
Samenvatting Interview:

Rapster Nicky Minay vertelt over hoe de kerk haar familie heeft gered. God is haar held. Ze gaat ook
in op het gewelddadige huwelijk van haar ouders. Sinds ze naar de kerk gaan is dit huwelijk gered. Ze
was bang dat haar vader haar moeder iets zou aandoen, omdat hij drugsverslaafd was en last had
van vreselijke woede-uitbarstingen. Ze zegt: “Ik wilde mijn vader vermoorden, ik wenste dat hij dood
was.” Maar haar vader gaf zijn leven een hele andere richting door af te kicken en naar de kerk te
gaan. Minaj: “Hij is nog steeds bij mijn moeder, in de kerk is hij gered door zijn geloof en is zijn leven
gaan veranderen. Hij gebruikt geen drugs meer en roept geen angst meer op bij mensen.”
Bron: Christianpost.com
Muziekbeschrijving Freedom
Synthesizer, dance achtige intro opgevolgd door Rap met hier en daar een agressieve uithaal
afgewisseld met rustige harmonieuze zang. R & B elementen.

Hoofdonderwerp:
Hoe ga je om met beroemd en populair zijn ? Blijf je dankbaar of word je een jaloers
en haatdragend mens ?
Kijk de videoclip Nicky Minaj Freedom en lees ondertussen de liedtekst mee.(2x)
http://www.youtube.com/watch?v=54zpFh0KuK
knip en plak deze link in youtube of zoek het nummer zelf op.
Persoonlijke interpretatie video en tekst:
Dankbaarheid maakt je tot een vrij mens volgens Nicky. Namelijk op de volgende
manieren:
● Dankbaarheid ontvangen van anderen voor de deuren(mogelijkheden) die jij
voor hen hebt geopend
● Zelf dankbaar zijn naar anderen toe die jou ondersteunen in je bezigheden
● Dankbaar zijn naar Jezus toe dat hij de deur naar de hemel voor je geopend
heeft zodat je niet gevangen hoeft te zijn in je omstandigheden op aarde.
Het leven van Nicky als beroemdheid gaat over bergen en dalen. Er zijn momenten
dat ze zich “gekruisigd”, bespot en vernederd voelt. Maar er zijn ook momenten dat
ze aan de top zit en zich een soort hemelkoninging(Maria)voelt en dat ze door
anderen aanbeden wordt. Het liefst wil ze aan deze extremen ontsnappen, zichzelf
zijn. Ze wil boven de omstandigheden vliegen als een adelaar zodat ze vrijheid
voelen om zichzelf te zijn en zich dicht bij de hemel(God) te voelen.
Gebruiksmogelijkheden:
Het lied raakt aan de thema’s
vrijheid.

dankbaarheid
jaloezie en haat
Wat betekent geloof voor jou persoonlijk

Deel A Vraag:
1) Welke afbeeldingen uit de clip horen bij welke toestand in het leven van Nicky
? (Lees ook de informatietekst hierboven er goed bij).
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Toestanden:
Gekruisigd:
Hemelkoningin:
Nicky op zoek naar de vrijheid om zichzelf te zijn voor God en de mensen
(casual):
Deel B
Vragen:
1) Is dankbaarheid belangrijk in jouw leven ? Waarom wel, waarom niet ?
2) Kun jij momenten noemen waarin iemand een “deur” voor jou heeft geopend ?
3) Nicki baalt ervan dat er mensen om haar heen zijn die zo ondankbaar zijn dat
ze niet eens dankbaar zijn voor het Jezus opoffering aan het kruis.
Ben jij dankbaar voor wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan ?
4) Herken je je in de manier waarop Nicky haar leven beschrijft: Soms
“gekruisigd” en soms als “hemelkoning(in)”? Leg uit.
5) Zoek jij ook wel eens naar de derde weg. De weg van vrede met jezelf en
God te hebben in alle omstandigheden. Een toestand waarin je de vrijheid
hebt om jezelf te zijn ?
Bijbelverwijzingen n.a.v. een aantal videoclip beelden

Jakob´s ladder op berg grote keien (in de bijbel gaan engelen omhoog en naar
beneden op die ladder, zij zijn de boodschappers tussen God en mensen).
Genesis 28:12 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/gen/28/12
Gezicht in de wolken ( Zelf een soort godje ?)
Mattheus 17:5 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/matt/17/5
(God die spreekt uit de wolken).
Kapotte ark die staat op spoorbielzen (net gestrand na het dalen van de zondvloed).
Genesis 8:13 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/gen/8/13
Zingt met doornenkroon op het hoofd
Johannes 19:5 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/john/19/5
Kruis met omgedraaid bordje op de spoorlijn in de mist
Johannes 19:19 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/john/19/19
Aan het kruis hangt een gerafeld draad met 3 sleutels het kruis lijkt gemaakt van
oude spoorbielzen.
Johannes 19:23 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/john/19/23
Nicky Minaj staat zelf in het zwart voor de kapotte donkere ark. Ark die gestrand is na
de zondvloed ?
Genesis 8:13 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/gen/8/13
Verkleed als Moeder Maria (hemelkoningin).
Openbaringen 12:1 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/rev/12/1
Adelaar vaker in beeld (zelf vliegen in vrijheid is een droom voor mensen).
Jesaja 40:31 https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/isa/40/31
Deel C
1) Schrijf de zinnen van de bovengenoemde bijbelteksten op.
2) Welke bijbeltekst en bijbehorend beeld spreekt jou het meest aan ?
3) Leg uit waarom een bepaalde bijbeltekst of bijbels beeld je het meest aanspreekt.

Creatieve verwerking:

Vul het lied aan met een Nederlandse liedtekst waarin dankbaarheid en vrijheid en jezelf zijn een rol
spelen (maximaal 10 zinnen).

Nicky Minaj Freedom liedtekst

they`ll never thank me for opening doors
But they ain't even thank Jesus when he died on the cross
Cause your spirit is ungrateful
Bitches is so hateful
I remain a staple
My career's been the pinkprint
When I retire, tell 'em think pink
Pink Friday is the imprint
And these bitches basic, instinct
Oh shit, my commercial's on
Did I really body bitches with commercial songs?
Did I really prophsy every thing I do?
But before I continue let me thank my crew
So that was Young Wayne, Mack Maine
Baby and Slim came
Tez and E.I. told me it wouldn't be in vain
Cause prior to me signin' I could'a went insane
And even now I think do I really want this fame?
Let me get up and go, 700 to go, overseas for a show
Everybody get quiet when I'm starting the show
Man I'm birthing these artists
And I'm starting to show
{Chorus}
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L

Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
Who I wanna work with? Nobody
99 percent of them is no-body
Bitches acting like they killing shit, okay
When I check these bitches guns, no bodies
These niggas are fake fucks and opportunists
Niggas spend they last dime to say the copped the soonest
Why these niggas going broke to get your approval?
Pretty soon, they'll be back up on them Ramen Noodles
Bible, Queen is the title
and if you are my rival
Then that means you're suicidal
And if you in the club then it's a Young Money recital
I'm just that vital I'm busy never idle
I'm your idol, I'm your idol, I'm your motherfcking idol
Pink Friday in Macy's
thongs and some pasties
Yo, what other female rapper perfume in there?
Cause I must have missed it
12 milli to kick me feet up, get ready this is the Re-Up
{Chorus}
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
I feel free, I feel freedom
Why they mad?
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here
{Nicki Minaj}
Mirror mirror won't you realize?
I just have to decide
What you hiding from?

What you hiding from?
Mirror mirror won't you realize
I just have to decide
What you hiding from?
What you hiding from?
Hiding baby
Would you would you give your
Would you would you give your
Would you would you give all for you
Would you would you give your
Would you would you give your
Would you would you give all for you
{Chorus}
I feel free, I feel freedom
Why they mad? (Why you mad?)
You should see them
Burn an L
Cause it's crazy in here
Crazy in here, crazy in here

