P R E SE N TE R A R STOLT
VOCAL TRADITION med VANJA MODIGH
”Det finns sånger som berör, det finns sånger som stannar kvar och det finns sånger som
bara måste sjungas.” Vokaltrion Vanja Modigh har samlat några av dessa på sitt debutalbum
Vocal Tradition. Sköra, kraftfulla och innerliga sånger med rötter i olika folktraditioner.
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Under takåsarna i Gamla stan, på bron mellan tradition och experimentlusta, föddes 2015 Vanja Modigh. Tre sångerskor, låtskrivare
och arrangörer med bakgrund i vitt skilda genrer: Vilja-Louise
Skough Åborn, Katarina Söderlund och Anna Larsson. De möttes
på Kungliga Musikhögskolan, under studier i svensk folksång, och
där kom några gamla inspelningar från USA och Georgien att bli
trions startskott. Tagna av sångernas skörhet och kraft samt med
en fascination inför de inspelade rösternas olika klangfärger ville
de tillsammans låta sånger och uttryck få berika varandra över
genregränserna.
Vanja Modigh utforskar nyfiket röstens potential med en sammanflätande harmonik, säregna ornament, innovativa rytmer, kvartstoner och en sagolik klang. Med stor dynamik och en bred palett av
sångstilar sjunger de rätt in i hjärtat på den som lyssnar.
Efter fem års samarbete och turnerande i Europa firar trion med
albumdebut samt flera singel- och videosläpp. På Vocal Tradition
samsas en mix av svensk och nordisk folkmusik med georgisk
polyfoni, kärnfull amerikansk old time, folkmusik från Korsika och
egenkomponerad musik.
Vanja är ett anagram av sångerskornas förnamn och Modigh är
ett ledord för vad de vill vara när de sjunger och väljer sin repertoar.
Medlemmarna är också verksamma i andra framgångsrika projekt.
MEDVERKANDE
Vilja-Louise Skough Åborn – sång
Katarina Söderlund – sång
Anna Larsson – sång
Inspelning och mixning: Otto Wellton, Kingside Studios (Gnesta)
sept. 2019 – sept. 2020
Producent: Vanja Modigh
Mastering: Claes Persson, CRP Mastering (Stockholm)
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