PENULIS LAGU,TRACK MAKING,ARANSEMEN, Tim produser musik yang mengerjakan
keseluruhan proses pembuatan musik mulai dari gagasan konsep dan pemrosesan, artist production,
serta promosi, sampai pembuatan video clip akhir.
Mimi-Vivi duo DFT yang mengalami banyak kesulitan sejak masa kanak-kanak, hingga beranjak
dewasa berpandangan sinis terhadap kehidupan masyarakat modern, memberontak melalui musikal
dengan tema "perlawanan", mengekspresikan seni sebagai sarana perlawanan terhadap musik musik
kapitalistik. Duo pecinta dance music dan Hip - hop ini mengaransemen berbagai macam suara,
dengan cermat menciptakan kembali semua suara tersebut menjadi sebuah dance music cross-over.
Gairah DFT untuk menyuarakan kreativitas berkilau dengan karya berkualitas kelas dunia.
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Sekarang

Sekarang

dalam pemrograman bass ia menegaskan dirinya untuk tidak "ke

memutuskan untuk menghentikan karirnya sebagai komposer. Bakat dan

"Pemain" didalam tim DFT. bereputasi sebagai kreator musik kelas dunia,
jepang-jepangan", meraih apresiasi yang tinggi secara global hingga
mendapatkan kontrak dari Amerika Serikat. Sejak debut perdana di tahun
2016 ia telah menangani banyak produksi musik domestik dan
internasional.

Masa lalu

"Otak" didalam tim DFT. Setelah mendengar produksi awal Mimi, Vivi
pengalaman sebagai penulis lagu menjadikannya sebagai kepala produksi
DFT. Terus-menerus menyusun rencana rencana, Mimi sangat ahli

mewujudkan ide ide. Selain itu, bakatnya meluas ke komposisi lirik,
produksi video, manajemen dan banyak lagi.

Masa lalu

Mimi sudah sangat tertarik pada dunia hiburan sejak masa kecil, dan

Sejak masa kecilnya, Vivi menujukkan bakat di bidang bahasa dan seni,

dengan bakat pendidikan yang tinggi. Ia masuk ke klub dansa yang

yang mengesankan dengan SHINGO Nishinari, evisbeats dan banyak artis

membekali dirinya dengan belajar bahasa, piano, dansa, dan dibesarkan
mengawali karirnya sebagai seorang DJ. Pengalaman ini menelurkan bakat
baru dan passion nya sebagai track-making, hingga aktif didunia dansa.

dan mengawali karirnya sebagai penyanyi. Memiliki rekam jejak kolaborasi
lainnya di kancah dunia hip-hop. hingga bergeser ke bidang komposisi
musik. Setelah membuat lagu untuk sejumlah penyanyi termasuk Kana
Nishino dan Yuna Ito dan lainnya, ia membentuk DFT bersama mimi.

Release
First Album:
2016.11.16 release
1. ROOM313 feat. K19 , Reno Rich
2. Saused Up feat. K19 , Reno Rich
3. Japaneek
4. Ditto feat. K19
5. Freaky
6. Gawd Of Dough feat. K19 , Reno Rich
7. V8
8. 999
Mimi & Vivi sebagai produser tim "DFT (Don 't Fxxxkin' Touch)." berperan penuh memproduksi dan menulis
lagu serta meng-aransemen lagu. Perkembangan karir mereka terselubung dengan enigma. Mereka merilis 4
buah instrumental, 4MC performance-track album "Story to tell". Mereka berkata bahwa mereka ingin "kalian
dapat merasakan bagaimana perasaan di segani dan tak terkalahkan yang sama setelah menyaksikan film
tentang mafia atau kenakalan remaja, dan sesuai penjelasan diatas, album tersebut benar benar menampilkan
karya antitesis yang sangat berbeda dengan pakem-pakem yg ada. Komposisinya berorientasi bass dengan
beat lambat dan musik progressive house, trebel yang mengambang, penyatuan musik hip-hop dengan
berbagai jenis suara / musik yang tidak masuk kategori / genre musik apapun. Vokal 4 track di album mereka
diisi oleh rappers peraih penghargaan K19 & Reno Jr. Perekaman suara di kerjakan di Atlanta. Mimi dan Vivi
sudah lama berhasrat menemukan rapper berpengalaman yang berasal dari tempat yang otentik, dari impian
berkolaborasi yang menjadi nyata ini terciptalah album tersebut. Produksi dikerjakan di Jepang, Atalanta, New
York, Las Vegas dan beberapa kota2 dari negara lainnya, DFT mampu menyatukan berbagai atmosfir dan
trends, serta tanpa kompromi hanya ingin menciptakan karya musik yang bernilai tinggi. Sangat kontras
dengan visualisasi akan kasarnya dunia yang di tampilkan didalam album, coba dengarkanlah lebih seksama
maka anda akan menemukan detail suara yang di rancang sedemikian cermat lapis demi lapis yang berdentum
dan bergema di telinga anda.

Mengiringi perilisan album pertama mereka "STORY TO TELL," DFT meluncurkan sebuah video clip
berisi rangkuman seluruh track yang terdapat dalam album . Berbeda dari standar industri yang ada,
promosi di sebarkan ke berbagai media di Jepang dan di luar negeri, mendorongnya menjadi pusat
perhatian. Karya 15 menit penuh ini disajikan menjadi film pendek, diawasi dan disutradarai oleh
pembuat film pemenang penghargaan internasional Sayaka Nakane. Video dengan gaya pendekatan
yang baru dimana aktor dan aktris melakukan lip-sync di keseluruhan film ini menjadi bahan
perbincangan : film pendek ini meraih penghargaan dan nominasi dari festival film internasional di L.A.,
Chicago, Berlin, dan banyak lagi, mencapai penilaian tinggi di seluruh papan.

Release
Second Album:

PORNO SHOP / DFT
2018.09.14 release

1.BONDAGE
2.CHAMP AT THE BIT
3.BOUNTY SHAKE
4.AFFAIR
5.SCENTED
6.HOTEL CLOUD

"PORNO SHOP" dirilis pada bulan september 2018. Album ke-2 ini berisi 6 track yang
diproduksi dengan konsep "liberation of female sex" dan "MUSIC make girls sexy".
Mengadopsi "kondom" sebagai visual utama untuk desain album, DFT TOKYO menyatakan
kebebasan berekspresi melawan hal hal tabu di lingkungan masyarakat yang masih persisten
seputar seksualitas. Konsep ini dibangun di atas dasar yang menekankan sikap keberanian,
pemberontakan terhadap musik kapitalistik, disisi lain juga menampilkan kelembutan dan
sisi feminitas wanita. Bersamaan dengan perilisan album, RedBull memasukkan lagu album
"SCENTED" dalam pembukaan film dokumenter fitur khusus mereka "INS AND OUTS". Film pendek
yang wajib ditonton ini memvisualisasikan lebih dekat peran aktif duo Mimi-Vivi dalam
proses behind the scene penciptaan musik dan rekaman produksi, bagaimana berkolaborasi
dengan rapper dan produser luar negeri, serta wawancara mereka. Juga berjalan seiring
dengan perilisan "PORNO SHOP," DFT TOKYO meluncurkan toko online mereka sendiri yang
menyediakan produk wanita. MIMI menentukan sendiri pemilihan barang dagangan di toko
dengan berbagai pilihan khusus dari luar negeri maupun T-shirt asli buatan mereka. Sebagai
sebuah album, "PORNO SHOP" mengangkat derajat perempuan dan laki-laki sama, dan dengan
optimisme membawa DFT TOKYO satu langkah maju dalam jalur berkelanjutan mereka menuju
status kelas dunia.

ACARA PERILISAN 2018.09.14 @ GALLERY COMMON
Di hari peluncuran album ke-2 "PORNO SHOP", sebuah konser launching diadakan di Harajuku, Tokyo. Dengan
lokasi yang bermandikan cahaya pink dan wanita wanita sexy berkostum kelinci menyapa tamu tamu, menghadirkan
suasana yang sama seperti saat berada di dalam toko khusus orang dewasa. Acara diisi dengan menayangkan film
artistik dan suara ciri khas DFT dengan berbagai visual grafis. Acara berlanjut hingga MIMI DFT memainkan track
sebagai DJ serta MC YoungLyxx memegang mic, menciptakan suasana klab malam luar negri yang tak
terbayangkan terselenggara di Tokyo. Ketika lagu utama "SCENTED" dari album mengalir keluar, dancer Burlesque
Mosh dari LA tampil memukau tempat pertunjukan. Para tamu tidak hanya datang menikmati album baru, mereka
ikut masuk menjadi bagian dari dunia fantasi "PORNO SHOP."

Toko online “DFT PORNO SHOP” diluncurkan bertepatan dengan perilisan
album “PORNO SHOP,” menyuguhkan koleksi barang tertentu yang
mencerminkan selera unik pilihan MIMI DFT.
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Artist
Title

SALU
YEDI
【Recording/Production of the album INDIGO 】
https://youtu.be/7NlOpi6BVjU

JP THE WAVY

Artist

Cho Wavy De Gomenne Oﬃcial Remix

Title

https://youtu.be/vAyiHCrlxxw

Artist
Title

Katou Miliyah
Generasi cewek(Sho-jo jidai) -DFT remix【Recording/Production of the single
(Shinyaku Dear Lonely Girl feat. ECD) 】

ULTIMATE MC BATTLE
Buat dan berikan ketukan untuk pertempuran MC
(2016,2017)

Event
Beats

MIMI DFT joins an event as a battle DJ
(2016〜）

Program NHK (TV Program)『TECHNE』2018.01.18 On Air
Title

SOUND SAFARI
http://www.nhk.or.jp/techne/try/content.html#synchro

WITH ALS

Event

NO LIMIT -Main theme-

Title

https://youtu.be/QMc0HedyhKk

Artist

Amuro Namie

LIVE

Final Tour 2018 〜Finally〜
Menciptakan musik asli untuk panggung

RedBull Japan special feature「The Ins and Outs」 MOVIE
HOTEL CLOUD
【Recording DFT TOKYO

s album PORNOSHOP 】
Performing in DFT EP4
https://www.redbull.com/jp-ja/projects/ins-and-outs-2

Title

Contact
us
booking@dft.tokyo
www.dft.tokyo

booking@dft.tokyo
www.dft.tokyo

