Banbrytande folkmusik till Ovanmyra
Älvdalens elektriska är namnet på konstellationen med Lena Willemark i spetsen och tillika albumet som släpptes 2006. Nio år
senare längtar publiken fortfarande efter musiken och den 24 juli gästar bandet Ovanmyra Kulturhus.
Lena Willemark har kommit att bli en centralgestalt inom den svenska folkmusiken
och en banbrytande, genreöverskridande sångerska. Från sin uppväxt i Älvdalen
bär Lena med sig en tradition direkt överförd till henne från de gamla läromästarna
och en musikskatt full av egensinniga låtar och visor, som hon förvaltar både som
fiolspelman och som mycket personlig sångerska. Färden och utforskandet av
musiken fortsätter med oförminskad kraft, men folkmusiken är och förblir hennes
vandringsstav.
Med sig på scen har hon Mikael Augustsson – bandoneón och dragspel samt Leo
Svensson – cello. Mikael och Leo medverkade vid inspelningen av skivan och blev
därefter en naturlig del av liveföreställningen.
"En stor del av musiken i det här programmet är sådant som jag lärde mig i
min ungdom, då jag fortfarande bodde i byn Evertsberg, musik som följt mig
genom livet. Den första förälskelsen, den som vi bär inom oss och återvänder till,
fast det blir på lite olika sätt. Vi lever ju under tiden",
säger Lena själv om Älvdalens Elektriska.
Willemark har som sångerska och spelman arbetat tillsammans med en rad musiker i olika genrer bl a Frifot, Elise Einarsdotter, Anders Jormin,
Ale Möller, Marilyn Mazur, Det Norske Kammerorkester, Kungliga Filharmonikerna och Göteborgs Symfoniker.
Även komponerandet utgör en stor del av Lenas skapande. Hon har i flera olika konstellationer under åren både komponerat och arrangerat.
Sist de besökte trakten var i juni 2014 på Euradio Folk Festival då de framförde verket ”Blåferdi” som Lena specialkomponerat på beställning
av EBU och Sveriges Radio.
När de nu på fredag återvänder till trakten föll valet naturligt på Ovanmyra Kulturhus som med sin fantastiska akustik snabbt fått gott renommé
i folkmusikvärlden.
Lyssna på ”Älvdalen Elektriska”:
https://open.spotify.com/album/2T7WS39fBsOYSERd1wX3yN

Mer information och intervjuer
Lena Willermark ställer gärna upp på intervjuer.
För mer information och intervjuer kontakta:
Vincent Bell
Tel: 08-660 86 17
vincent@mtaprod.se
Eller
Jennifer Åström
Tel: 072-914 70 60
jennifer.astrom@mtaprod.se
För att läsa mer om Lena Willermark se http://mtaprod.se/artister/lena-willemark/

