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På tredje våningen finns både mörka skrymslen och stora festsalar badande i ljus. Gungande
valser övergår i atmosfäriska akustiska loopar, improvisation, karga klanger och kompromisslöst folkmusikös. Efter kritikerhyllade Rust släpps nu Kajas tredje album Tre Trappor Upp.
Kaja har under snart 10 års samspel skapat sig en egen genre, en korsbefruktad och hänförande mix av olika musikaliska
uttryck. Rötterna hämtar näring i Östeuropa, men växer vidare in i gränslandet mellan traditionellt och nyskapande. Kajas
hjärta har alltid slagit hårt för klezmer, rumänsk och balkansk
folkmusik men gruppen har sedan starten sökt ett eget musikaliskt språk som rymmer mycket mer. Vidsynt och nyfiket
har de låtit musiken få ta sina egna vägar från klezmer till tango, svensk folkton, fransk vals, improvisation och stråk av filmisk konstmusik.
På Tre Trappor Upp har musiken färgats av ytterligare influenser från amerikansk folkmusik, akustisk klubbmusik och indisk raga, allt omgett av ett större, mer utarbetat sound.
Resultatet är en egenartad kammarfolkmusik med överraskande vändningar i komposition och arrangemang, där Livet
Nords fioler, Camilla Åströms dragspel och Daniel Wejdins
kontrabas möts i ett högkänsligt samspel och ett lekfullt,
kraftfullt och själfullt uttryck.
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Om inspelningen
Musiken till Tre Trappor Upp har förevigats i vintrig skärgårdsmiljö i Saltsjö-Boo och på anrika Teater Aftonstjärnan i
Göteborg där gruppen har byggt upp sin egen studio. Längs
arbetets väg mötte Kaja också den unga inspirerande estradpoeten och författaren Olivia Bergdahl som de har låtit namnge kompositionerna samt albumet. Hon har även skrivit nio
poem, ett till varje komposition, vilka kommer att ges ut i vinylutgåvan som släpps samtidigt som CD:n. Både LP och CD har
formgivits av konstnären Yusuke Nagano och för mixning står
”Årets kompositör 2013” Per Störby.
Kort biografi
Kaja bildades 2005 och har hittills släppt två fullängdsalbum
med egen musik, Krackel (2007) och Rust (2010). De har turnerat i Europa och Nordamerika och i oktober besöker de för
första gången Asien där de bland annat spelar på Jarasum
International Jazz Festival samt uppträder live i Koreansk TV
(EBC Space).

Livet Nord – violin och viola
Camilla Åström – dragspel
Daniel Wejdin – kontrabas
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