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Mikä ihmeen Areena-Aviisi?
Areena-Aviisi on oikeastaan syntynyt lukijoilta saamamme palautteen johdosta. Suomiareenan sivuilla olevat
kuvagalleriat keräävät paljon kävijöitä, mutta kuvat kaipaavat seurakseen tekstiä. Näin on useammassakin palautteessa toivottu. Kuvagalleriat pitävät paikkansa jatkossakin, mutta verkkolehdestä on varmasti mukava lukea
illan tapahtumista.
Valokeilassa sekä videohaastattelut löytyvät edelleen uusituilta sivuiltamme, mutta Suomiareenan tekijätkin
kaipaavat muutosta ja uusia haasteita., joten syy sekin Areenan-Aviisin synnyttämiselle.
Ensimmäinen numero painottuu musiikkiin. Sivuilta löytyy mm. arkistosta kaivettu haastattelu Anna Järvisestä.
Juttu on purettu videonauhalta, jonka kuvasimme viime syksynä. Se oli meidän ensimmäinen videohaastattelu ja
oikeastaan kaikki meni pieleen. Nauhan ääni – ja kuvalaatu naurattaa tänään, mutta silloin ei paljon naurattanut.
Oppirahoja makseltiin ja toivon mukaan edes vähän viisaammaksi tultiin.
Jatkossa olisi hienoa saada mukaan myös Ruotsin ulkopuolella asuvat ulkosuomalaiset kirjoittamaan ja kertomaan elämästään Atlantin tuolla puolen tai talvehtimisesta Aurinkorannoilla. Toivottavasti sähköpostiimme tulee
jatkossa impulsseja ympäri maailman valokuvien kera.
Sitten nakataan pallo Suomi-seurojen sekä yhdistysten suuntaan. Ideamme on, että jatkossa voisimme esitellä
seurojen toimintaa ja puuhamiehiä Aviisin sivuilla. Näiltäkin tahoilta toivoisimme aktiivisuutta tekstien ja kuvien muodossa. Olen tutustunut mm. Jönköpingin ja Sundsvallin julkaisuihin. Aktiivista toimintaa ja toivottavasti
Areena-Aviisikin pääsee nauttimaan näistä hedelmistä.
Ovi on kaikille auki, joten pistäkää tekstejä, kuvia sekä juttuehdotuksia tulemaan. Vaikka tätä kaksi miestä puurtaa, niin kivaahan olisi jos tästä tulisi yhteinen juttu?
Lopuksi suuret kiitoksemme Liisa Toloselle Tukholman
jazzeja koskevan materiaalin
kokoamisesta ja toimittamisesta meille.
Jukka Helin

RSN:n syksyn toimintaa
RSN on aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton kaksikielinen nuorisojärjestö,
joka perustettiin 1993. RSN:n tarkoituksena on toimia ruotsinsuomalaisten nuorten
harrastus- ja etujärjestönä. Kohderyhmänä ovat 13–26 vuotiaat nuoret. RSN edistää myös ruotsinsuomalaisten nuorten pohjoismaista ja eurooppalaista vaihtoa ja
yhteistyötä sekä ajaa nuorten asioita Ruotsissa. RSN järjestää valtakunnallisia tapahtumia, koulutusta, seminaareja ja matkoja sekä Suomeen, että muuallekin Eurooppaan. RSN:n toiminta on kaksikielistä.
RSN on aiemmin järjestänyt kaksi toisistaan riippumatonta vähemmistöseminaaria. Ensimmäinen
näistä seminaareista järjestettiin 24.3.2007, jolloin
esillä oli ruotsinsuomalaisen vähemmistön historia ja vähemmistöaseman
merkitys. Toinen seminaari järjestettiin 29.11.2007
ruotsinsuomalaisten koulujen oppilaille. Tässä toisessa seminaarissa olivat
esillä kaikki Ruotsin kansalliset vähemmistöt. Nyt,
22.–24.8 järjestettävässä
kolmannessa vähemmistöseminaarissa on tarkoitus siirtyä vielä yksi taso
ylemmäs ja keskustella
vähemmistökysymyksestä
ihmisoikeusnäkökulmasta.
Tuodaksemme ihmisoikeusnäkökulman konkreettisesti mukaan vähemmistökysymykseen RSN
järjestää vähemmistöseminaarin Puolassa sisällyttäen käynnin Auschwitzin
ja Birkenaun keskitysleireille. Matkalle lähtee 22
ruotsinsuomalaista nuorta

eri puolilta Ruotsia.
RSN
pohtii
golfturnauksen
järjestämistä
syys-lokakuun vaihteessa Tukholman alueella.
RSN maksaa kulut pientä
osallistumismaksua vastaan, voittajalle pokaali,
mainetta ja kunniaa. Yksi
vaihtoehto olisi, että vanhemmat pelaisivat omassa
sarjassaan ja lapset (13
vuodesta ylöspäin) omassa sarjassaan. Golf-lauantain voisi päättää vaikkapa
saunailtaan ja palkintojen
jakoon RSN:n toimistolla. Kysymys kuuluukin,
onko joukossa innokkaita
osallistujia golf-turnaukseen? Ilmoittakaa kiinnostuksenne markus@rsn.nu,
niin Markus tietää, kannattaako moista turnausta
järjestää. Ilmoittautumiset
eivät siis ole sitovia, vaan
suuntaa antavia!
Lokakuussa saa jatkoa viime vuonna alkanut MOKOMA- musiikkifestivaali. Tänä vuonna festivaali
saa myös miniturnén, joka
kattaa Malmön (22.10),
Göteborgin (23.10), Es-

kilstunan (24.10), huipentuen la 25.10 Tukholmassa, Finlandsinstitutin
tiloissa. Lisätietoa on luvassa syksyllä osoitteessa www.mokoma.se tai
www.rsn.nu.
RSN kuuntelee mielellään
nuoria ja heidän toiveitaan
tapahtumista. Sitä mukaa
kun toiveita esitetään,
pyrkii RSN myös toiveita
toteuttamaan. Siispä nyt
joukolla ideoimaan ja ideoita otetaan vastaan osoitteessa markus@rsn.nu.

MARKUS LYYRA

Mette Muhli
Mitä sinun kesään kuuluu?

tulevalle projektille joka
kertoo Suomesta ja Ruotsista. Kunniamaininta on
- Kiitos hyvää! Olen kannustanut minua viemuuttanut ja viettänyt mään läpi ideoitani ja nyt
suurimman osan ajastani vielä heinäkuussa matkusmuuttokartonkien
jou- tan Suomeen aloittaakseni
kossa ja uudella asun- siellä kyseisen projektin.
nolla Göteborgissa. On
minulla ollut aikaa myös Sinä ja Edith Camilla
lomailla ja olla ulkona Svensson järjestätte taauringossa joko uudella pahtuman Fotoplank Göparvekkeellani tai maalla teborg. Voitko kertoa lisää
Skånessa. Nyt olen juuri siitä?
menossa grillaamaan ja
viettämään ystäväni syn- - Kyseessä on ulkoilmaGöteborgissa.
tymäpäivää, soittamaan näyttely
huuliharppua Österlenille. Päivä jolloin valokuvaajat
ja yleisö kohtaavat. NäytVoitit keväällä Vuoden tely on aiemmin järjestetty
taiteilija palkinnon. Onko Tukholmassa ja Malmöselämä muuttunut paljon sa mutta minä ja kollegani
Edith Camilla Svensson
sen jälkeen?
tykkäsimme että nyt oli
- Ennen kaikkea se on ol- aika järjestää tapahtuma
lut uskomattoman haus- myös Göteborgissa! Ymkaa saada niin paljon huo- märsimme, että jos halumiota ja arvostusta, kuten simme tapahtumasta totta
esimerkiksi viimeisin Lie- oli ohjakset otettava itse
kin numero! Sen lisäksi omiin käsiin.
minulle on tarjottu mah- Koko näyttelyn ideahan
dollisuutta esitellä valo- on kerätä valokuvia eri
kuviani sekä löytää uusia näyttelyistä, valokuvaayhteistyökumppaneita mi- jien kovalevyiltä, komenun ja Tobias Wassbergin roista ja kaapeista, tuoda

Lisätietoa fotoplank Gbg:sta löydät sivulta:
http://planketgbg.blogspot.com

ne julki kaikille!
Tarjoamme valokuvaajille mahdollisuuden 200 m
pitkästä ”lankusta”, joka
kiertää Majvallen lähellä Skottsskogenia esitellä
vapaasti töitään metrin
pituisella alueella. Tapahtuma alkaa lauantaina 9.
elokuuta klo 12 – 17.
T e r v e t u l o a
Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
- Tulevan vuoden työskentelen Ruotsia ja Suomea koskevan projektin
parissa, kirjan joka julkaistaan Juhlavuosi 1809
tilaisuuden yhteydessä. Se
tuntuu todella hauskalta ja
inspiroivalta kun saa toteuttaa unelmiaan ja työskennellä täyspäiväisesti
valokuvauksen parissa.
Lisäksi vireillä on Indonesiassa toteutettava projekti, mutta se tullee ajankohtaiseksi sitten talvella.

16-19. HEINÄKUUTA SKEPPSHOLMEN
Tukholman ensimmäisillä
jazzfestivaaleilla vuonna
1980 esiintyivät ruotsalaiset suuruudet Arne Domnerus, Gugge Hedrenius
ja George Riedel. Ulkomailta saapuivat legendat
Scott Hamilton, Dizzy
Gillespie, Stan Getz,
Toots Thielemans ja Gerry Mulligan. He takasivat
räväkän alun jazzfestivaaleille, jotka täyttävät tänä
vuonna 25 vuotta. Tukholman jazzfestivaaleilla on
hyvä maine sekä Ruotsissa että koko maailmassa –
miksi muuten olisivat niin
monet suuret muusikot
vierailleet niillä vuosien
saatossa?
- Rakastan Tukholmaa,
sanoi Stevie Wonder menestyksekkäässä konsertissaan Tukholman stadionilla vuonna 2004.
Yhtä positiivisia olivat
Bobby McFerrin ja Herbie
Hancock, jotka vierailivat
jazzfestivaaleilla vuonna
2003.
- Fabulous place, mahtava
paikka, sanoi Herbie, joka
soitti Tukholmassa vuosina 1992, 1993 ja 2000.
- Mahtava yleisö, totesi
McFerrin, joka sai yleisön
laulamaan kanssaan muis-

telemisen arvoisessa konsertissaan.
Viime vuonna liput myytiin loppuun Steely Danin
esiintyessä
Skeppsholmenilla, jossa esiintyivät
myös India.arie ja Ziggy
Marley. Edellisenä vuotena tungosta aiheuttivat
Sting, Kanye West ja Georgie Fame.
Tukholman jazzfestivaaleilla vierailleiden tunnettujen jazzmuusikkojen
kirjo on pitkä ja vaikuttava. B.B.King esiintyi festivaaleilla vuosina 1984,
1987, 1991, 1994 ja 2001.
Ray Charles hurmasi tuhannet fanit 1993 ja 1999.
Toots Thielemans piti ensiesiintymisestään Tukholmassa niin paljon, että
hän palasi festivaalilavalle huuliharppunsa kanssa
vuosina 1983, 1991, 2000
ja 2005.

ron, Sivuca, Buddy Guy,
Dexter Gordon, Buddy
Rich, Joe Zawinul, Art
Blakey, John McLaughlin, Larry Coryell, Stanley Clarke, Maynard Ferguson, Champion Jack
Dupree, Chuck Berry, Al
Jarreau, Van Morrison,
Miriam Makeba, Bonnie
Raitt, Ziggy Marley, Lauryn Hill ja monet muut.

Myös ruotsalaiset muusikot palaavat mielellään
Skeppsholmenille.
Ahkerin heistä on punaisen
pasuunan mies Nils Landgren. Hän on rikastuttanut ohjelmaamme peräti
kaksitoista kertaa 20 vuoden aikana! Ensimmäisen
keikkansa
Tukholman
jazzfestivaaleilla hän heitti vuonna 1987 ja toistaiseksi viimeisen viime kesänä soittaessaan Magnus
Lindgrenin kanssa. HyYhden tai useamman ker- välle toiselle sijalle yltää
ran jollakin Tukholman maailmankuulu kitarisjazzfestivaalien
laval- timme Ulf Wakenius, joka
la ovat esiintyneet Dave on käynyt ”jazzsaarella”
Brubeck, Branford Mar- tähän mennessä kahdeksalis, Maceo Parker, Lio- san kertaa!
nel Hampton, Chick Corea, Michael och Randy Historian kirjoittaminen
Brecker, Dr. John, Scott jatkuu tänä kesänä 16.–19.
Hamilton, Gil Scott-He- heinäkuuta!

Abraham Burton - eric
McPherson Quartet
Anders Bergcrantz
Quintet
Bobo Stenson Trio
Christian Kjellvander
Davell Crawford
Esperanza Spalding
Fredrick Ljungkvist Yun Kan 10
Jazzkamikaze
Joan Armatrading
Kullrusk
Looptroop Rockers
Ludwig Berghe Trio
med Nina Ramsby
Marit Bergman
Mary J Blige
Patti Smith
Rigmor Gustafsson
Quartet
Scott Hamilton
Scandinavian Five
Seppo Kantonen & Tokka
SFJazz Collective
The Disciples of Groove
The Soundtrack of
Our Lives
The Yellow Jackets
featuring Mike Stern
Till Brönner
Tommy Körberg &
The Waybeyond Band
tower of Power
Trondheim Jazz Orchestra
Van Morrison
Wildbirds & Peacedrums

www.stockholmjazz.com

Mary J Blige
16. heinäkuuta Skeppsholmenilla
Mary J Blige ampaisi esikoislevyllään What’s The
411 (1992) suoraan aikansa urbaanin musiikin
huipulle johtavien amerikkalaisnimien joukkoon.
Hänen musiikkinsa yhdistää vaivatta soulin, R&B:n
ja hiphopin parhaat puolet. Voikin kysyä, onko
kukaan naisartisti samalla
luonnollisuudella yhdistänyt näitä musiikkityylejä.

menettämättä silti omaa leilla, joilla Mary J Blige
uskottavuuttaan.
vierailee heinäkuussa 2008.
Blige on myöntänyt, että
hänellä oli alussa ongelmia sopeutua tähtirooliinsa. Hän eläytyi aluksi
täysin levy-yhtiön bad girl
-imagoon ja joutui medioiden läheiseen seurantaan.
Neljännen albumin, Maryn, myötä hän löysi kuitenkin tasapainoisemman
identiteetin sekä yksityisesti että julkisesti. Symbolisesti nimetyn albumin
No More Drama jälkeen
Mary J Blige on useimmiten hoitanut mediasuhteitaan ja omaa musiikillista
kehitystään supertähdelle
sopivalla arvokkuudella.
Hän on ajan myötä itse
paneutunut enemmän
musiikin luomiseen ja
valitsee nykyään yhteistyökumppaninsa
varmalla kädellä.

Mary J Bligen blondit kutrit ja bootsit tekivät hänestä alta aikayksikön helposti
tunnistettavan kansainvälisen supertähden. Gettotaustansa kautta saamansa
katuviisauden hän yhdisti
todelliseen musikaalisuuteen, minkä takia häntä on
verrattu sekä Aretha Frankliniin että Chaka Khaniin 37-vuotias Bli– vaikka hän ei oikeastaan ge on kahdeksan
albumin myötä
kuulosta kummaltakaan.
päässyt YhdysvalBronxissa syntynyt tähti tojen sinkkulistan
-sion toiminut yhteistyössä top ten
urbaanin musiikin suur- joituksille 16
ten tuottajien kanssa Sean kertaa. Hänen
Combsista (Puff Daddy / klassikoidenjoukosta
P Diddy) Jimmy Jamiin sa
ja Terry Lewisiin. Hänel- mainittakoon
lä ei ole – monien mui- We Ride, No
den samanlaisen taustan More Drama,
Goin’
omaavien lailla – ennak- Not
Cry,
Real
koluuloja suurta yleisöä
kosiskelevia artisteja koh- Love ja Be
taan, vaan hän on käyttä- Happy. Suonyt materiaalia myös vä- sikkeja kuulhemmän katu-uskottavilta laan varmasti
tähdiltä kuten Elton Joh- Tukholman
nilta ja Bernie Taupinilta, jazzfestivaa-

Van Morrison

sikko, jonka on levyttänyt
joukko huomattavia artis19. heinäkuuta Skeppshol- teja The Doorsista Patti
Smithiin (joka myös esiinmenilla
tyy Tukholman jazzfestiJotkut artistit eivät sovi vaaleilla tänä vuonna).
perinteisiin musiikkityyliluokituksiin. Irlantilai- Sooloartistina Morrison
nen Van Morrison on yksi löysi oman tunnusmerknäistä. Hänen ainutlaatui- kinsä, sekoituksen, joka
nen sekoituksensa soulia, antaa hänelle mahdollikelttiläisiä kansansävel- suuden liikkua musiikilmiä, jazzia, countrya ja lisesti eri suuntiin kadotrunoutta on helppo tunnis- tamatta kuitenkaan omaa
taa. Hän keikkailee vilk- luonnettaan. Soul, jazz,
kaasti ja tunnetusti suoriu- folk – kaikki kuulostaa
tuu live-esiintymisistään Van Morrisonilta heti, kun
hän avaa suunsa.
loistavasti.
Van Morrison syntyi Belfastissa,
Pohjois-Irlannissa, vuonna 1945. Hänen oikea etunimensä on
Ivan, sillä hänen äitinsä
oli venäläinen. Hän ryhtyi ammattimuusikoksi jo
15-vuotiaana. 60-luvun
puolivälissä hänen yhtyeensä Them oli saanut
mainetta yhtenä aikakautensa parhaimmista ja villeimmistä R&B-yhtyeistä.
Van Morrisonin Themille kirjoittamasta
kappaleesta
Gloria tuli
klas-

Hänen albumiklassikoidensa joukosta on syytä
nostaa esille Astral Weeks,
Moondance, It’s Too Late
to Stop Now, Common
One, A Sense of Wonder
ja Hymns to the Silence.
Hänen runsas levytuotantonsa on viime vuosina
jäänyt hänen live-esiintymistensä varjoon. Kun
hän edellisen kerran vieraili Tukholman jazzfestivaaleilla vuonna 2004
oli hänellä seuranaan
jazzahtava big band
-tyyppinen yhtye. Tällä kertaa matkassa on
perinteisempi yhtye,
jossa

on muutamia puhaltimia.

riidassa sen seikan kanssa,
että hän on vuosia tehnyt
Van Morrisonin tekstit yhteistyötä useiden artistiovat romanttisia sanan en kanssa: The Band, Chet
laajassa merkityksessä ja Baker, Tom Jones, Georliikkuvat usein popmaail- gie Fame, Cliff Richard,
man lattean poika-tapaa- Linda Gail Lewis ja The
tytön -konseptin ulkopuo- Chieftains.
lella. Hän on aina ollut
henkevä etsijä, mutta us- Tällä hetkellä Van Morkonnollisten määritysten rison on ajankohtainen
ulkopuolella hänen alitui- kokoelmalevyllään ”Still
sena seuralaisenaan on ol- On Top – Greatest Hits”,
lut musiikki, on hän sitten joka julkaistiin sekä kahlaulanut sateiden kastele- den että kolmen levyn komista lapsuuden pelloista, koelmana. Keväällä hän
rakkaudesta naiseen tai julkaisi myös uuden albuhengellisistä kysymyksis- min ”Keep It Simple”, joltä. Hän on säilyttänyt us- la hän osoittaa osaavansa
konsa, mutta elää nykyään edelleen luoda vähintään
oman
tunnuslauseensa pari klassikkoa jokaisella
mukaan: ”No Guru, No levyllä. Koskaan ei kuiMethod, No Teacher”.
tenkaan tiedä, mistä osasta runsasta musiikkitausVan Morrison voi henki- taansa hän kullakin kertaa
lönä olla karhea ja me- ammentaa.
dia-arka, mutta hän osaa
laulullaan lämmittää sitä Tänä vuonna on Van Moruseampia sydämiä. Hänen risonin
legendaarisen
kuuluisa juroutensa on esikoisalbumin
”Astral
ristiWeeksin” 40-vuotisjuhlavuosi, mikä luo tämän
vuoden
vierailulle
Tukholman jazzfestivaaleilla oman
kultareunan.

Patti Smith
18. heinäkuuta Skeppsholmenilla

missä hän työskenteli kir- ja se toimi eräänä punkin
jakaupassa ja myöhemmin suurena inspiraation lähmusiikkitoimittajana.
teenä.

Julkaistuaan kaksi runokoPatricia Lee Smith syntyi koelmaa hän ryhtyi työstävuonna 1946 Chicagossa, mään runoistaan musiikin
Illinoisissa. Opettajaopin- sanoituksia. Vuonna 1975
tojen ja teollisuustyön julkaistiin hänen esikoisjälkeen hän muutti New levynsä “Horses”. LevysJerseystä New Yorkiin, tä tuli hyvin vaikuttava,

Patti Smithin erikoinen
ääni välittää suurta sitoumusta ja uskollisuutta
niin teksteihin, musiikkiin kuin myös musiikin
sanomaan. Smithiä voisi
kuvailla punkin puolesta-

Scott Hamilton
dinavian Five

tyksensä salaisuus.

Scan-

19. heinäkuuta Skeppsholmenilla
Scott Hamilton, saksofoni
Jan Lundgren, piano
Ulf
Waknius,
kitara
Jesper Bodilsen, basso
Kristian Leth, rummut
Tenorisaksofonisti Scott
Hamilton, yksi maailman

johtavista jazzsaksofonin
soittajista, syntyi Rhode
Islandilla vuonna 1954.
Hänen tunnusmerkeikseen
muotoutuivat erinomainen swingtunne, antelias
soundi ja virheetön fraseeraus, jotka olivat epätavallisia nuoren Hamiltonin
musiikillisissa piireissä.
Hamiltonin kyky esitellä
perinteinen swing uudella
ja modernilla tavalla oli
arvatenkin hänen menes-

puhujaksi, jolla on kyky
näyttää tunteensa avoimesti ja samalla korostaa
omaa asennettaan.
Pitkän musiikillisen uran
jälkeen hän on edelleen
62 vuoden iässä valmis
taistelemaan vakaumuksensa puolesta ja irrottelee
entistä enemmän.

en jazzin huippunimien
kanssa: Gene Harris, Dave
McKenna, Charlie Byrs,
Warren Vache ja Gerry
Mulligan.

Vuonna 1977 hän julkaisi
ensimmäisen levynsä ”Is
a Good Wind Who Is Blowing Us No Ill”, ja siitä
lähtien on levyjä syntynyt Scott Hamilton on nyt
tasatahtia. Viimeisin albu- ajankohtainen skandinavimi, 28. pitkäsoitto ”Back sen kvartettinsa kanssa.
Home in New York” julkaistiin vuonna 2005 ja se
sai erittäin hyvät arvostelut. Vuosien saatossa Hamilton on soittanut moni-

Anna Järvinen

Anna Järvinen kiinnostui
musiikista ja sävelistä jo
lapsena. 3-4 vuoden ikäisenä isältä saadut Walt
Disney -elokuvamusiikit
olivat rakasta kulutustavaraa. Lisäksi hänen äitinsä
oli hyvin musikaalinen,
soittaen Annalle paljon
pianoa. Anna istui, kuunteli ja maalasi mielikuvissaan omia sävelmiään.
Kuuden vuoden ikäisenä
jouduit kuitenkin jättämään tutun ja turvallisen
Helsingin ja muutit äitisi
kanssa Tukholma liepeille.
- Oli ikävä jättää kaikki
tärkeät ihmiset Suomeen
eikä voida tavata heitä
kuin todella harvoin. Olen
kuitenkin aina ollut ylpeä
Suomalaisuudestani ja puhun Suomea perheeni parissa päivittäin. Käyn tosin
aika harvoin Suomessa ja
elämäni on ollut täällä jo
niin kauan etten haluaisi
asua siellä mutta minulla on kuitenkin sellainen
Suomen kaipuu… Se on
aika pitkälle romantisoitu
kuva Suomesta, juuri sellainen joka sopii minulle
hyvin.
Onko suomalainen musiikki sinulle sitten kuinka
tuttua?
- Ei kovinkaan tuttua, tosin tiedän yhtyeet kuten
HIM sekä Nightwish. En
yleensäkään kuuntele pal-

Musiikkiterapiaa

jon musiikkia enkä etsi
sitä.
Voisitko levyttää musiikkia Suomeksi?
- En näe sitä tarpeellisena
tällä hetkellä, en ainakaan
omia juttujani.
Olet kertonut saaneesi vaikutteita Vesa-Matti
Loirin Eino Leino -tulkinnoista sekä mainitset
Pentti Saarikosken suurena innoittajanasi? Voisiko Saarikosken teksteille
tehdä samoin kuin Loiri
Leinolle?
- Ei mielestäni, hänen
tekstinsä ovat ihan tarpeeksi jo niin kuin ne
ovat. Mutta taas tekstit
jotka tehdään musiikkiin
eivät ole runoja, niitä ei
ole tarkoitettu olemaan
ilman musiikkia. Mutta hänen kirjallisuutensa
on ollut tärkeä minulle jo
kauan Tunnistan rytmin
hänen teksteistään ja assosiaatioista. Hänen koko
olemuksensa on kiehtonut
minua eikä se ole mielestäni ole ihmeellistä, sillä
onhan hän kirjoittanut aivan ihania kirjoja.

kuitenkin työskennellyt
Esikoisalbumisi Jag fick musiikin kanssa niin kaufeeling ilmestyi viime an ja se on todella hienoa
vuoden lokakuussa ja lä- että se otettiin vastaan tälhes jokainen median edus- lä tavoin
taja on mainostanut, että se
on vuoden levy Ruotsissa. Levysi sisältää aika vahvoja tunteita, oliko se jonMiltä se tuntui?
kinlainen sisäinen ”hea- Olen todella onnellinen ling”? Kertooko levysi
ja se tuntuu todella hie- kaipuusta Suomeen?
nolta kaikin tavoin. Olen

- Voi olla että se on tullut
ns. kaupan päälle. Mutta
se ei ollut syy miksi tein
laulut tai äänitin levyn.
Voi olla että jotkut asiat
kuten identiteetin pohtiminen on ehkä helpottunut tämän jälkeen. Näen
paljon positiivisia asioita
ulkopuolisuudessa ja siirtolaisuudessa. Mutta tämähän on vain musiikkia.

Tein levyn vain sävelien ja
rytmien vuoksi. Musiikki
on aina kuitenkin ollut se
kaikkein tärkein.
Joko uusi levy on valmistumassa?
- Pieniä palasia, mutta
työskennellään ensin tämän levyn kanssa vielä
jonkin aikaa…

