
ARJA SAIJONMAA HYLLAR VISAN PÅ STOCKHOLM FOLK
FESTIVAL DEN 7 AUGUSTI
Den finländska artisten, sångerskan och skådespelerskan ARJA SAIJONMAA är ett av festivalens stora namn i år. Vi är stolta
över att Arja håller sin releasekonsert för nya albumet ARJA HYLLAR VISAN ute på Hesselby slott i den vackra parken under
invigningsdagen den 7 augusti.

Arja släpper ett efterlängtat album om livet och smärtan. Ensamhet och längtan. Minnen och saknaden. Glädjen och lyckan. Hösten och våren.
Och framför allt om sommaren: de ljuva nätternas, de milda vindarnas och de doftande blommornas yra och eufori. 

Under konserten på Hesselby får vi ta del av både klassiker och även för publiken  nya sånger  med text  av Arja Saijonmaa. Ett smakprov  är
Arjas nya låt MIN ENSAMHET som  släpps som singel den 4 juni på Itunes och Spotify. Sången kommer att finnas med på Arja Saijonmaas nya
album, som har spelats in under våren hos ljudlegenden Lars Nilsson på Nilentostudion utanför Göteborg. 

För Arja är melodin med magiska toner i centrum den genomgående tråden både på scen såväl som på skiva.  Arjas mest välkända sånger
kläds i nya och överraskande musikaliska kläder och med texter som bär musiken.

Trogen sig själv har hon lyft fram sånger som tilltalat hennes hjärta. 
 
Sånger jag sjunger ska ha substans, något att ta tag i, ord som sticker, något att kunna förmedla, gestalta, ge en tolkning. Vi vill berätta,
säger Arja Saijonmaa. Och det gör hon via klassikerna, den underbara lyriken och de tidlösa melodierna. Efter alla olika musikaliska resor
under Arjas konstnärliga utveckling landar hon nu där hon hade sina rötter - i visans värld.

Konserten den 7 augusti blir en fanfar till Arjas gamla jag: att tolka sånger med innehåll. Tillbaka till ord som sticker! 

Nu gäller musik! Livet är musik. 

www.saijonmaa.com
www.stockholmfolkfestival.se

Festivalen genomförs traditionsenligt den andra helgen i augusti, under ekarna i slottsparken på Hesselby Slott.

I år äger festivalen rum den 7 -10 augusti. Omkring 200 artister från när och fjärran medverkar på fem olika scener.  Bland annat medverkar
ALE MÖLLER BAND, HELSINKI COTONOU ENSEMBLE, THE GOODBYE GIRLS, GEORG ”JOJJE” WADENIUS, QUILTY, TAUBESPELEN
MED SVEN-BERTIL TAUBE, SARAH DAWN FINER,  MIKAEL SAMUELSSON, MARIT BERGMAN, NIKLAS ANDERSSON, ANNA-LOTTA
LARSSON mfl , 5 FOLVE FESTIVAL MED SOFIA JANNOK, ARJA SAIJONMAA, JORD, SARE ROMA mfl, JUHA MULARI,  MIRIAM AIDA AFRO
SAMBA ORCHESTRA, VÄRLDENS BAND, SALLYSWAG, VIDAR, ANNA STADLING och ytterligare ett antal karameller som vi suger på ett tag
till och släpper efter hand.

Det blir ett myller av artister, musiker, kurser, musikjam, konst, poesi, knallar med mat från hela världen och en mängd olika aktiviteter.



christina@stockholmfolkfestival.se 
0739-479851
skype: cjiglaeser


