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Visor för frågvisa med Camilla Åström & Kompanjonerna
Det finns så många saker att fundera på här i världen. Vad äter en ko? Hur långt är ett år? Var ligger
egentligen länder som Ängland och Dalsland? Efter mer än ett decennium som musiker och låtskrivare gör nu Camilla Åström sin solodebut med Visor för frågvisa – ett album fyllt av funderingar och
betraktelser hämtade ur ett litet barns liv. Nyskrivna, finurliga, svängiga och eftertänksamma låtar
för både stora och små.
Med inspiration från de egna systerdöttrarna fick Camilla Åström år 2010 idén att skriva låtar som speglar de allra minsta människornas engagemang i livets
stora frågor. Under ett år växte femton nya låtar fram,
tillräckligt många för att fylla ett helt album. Visor för
frågvisa skildrar de verkliga, viktiga och betydelsefulla
tankar och känslor som kommer fram i vardagens samtal och sysslor. Där finns låtar om att bli stor, om att vara stolt över den man är, om att gå vilse, om det perfekta födelsedagskalaset, om läskiga monster och om den
stora lyckan i att bli gungad riktigt, riktigt högt!
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Musiken på de femton spåren har fått stort eget svängrum och svingar sig mellan en rad olika stilar och influenser: från reggae, rumba och country till Balkanmusik, svensk visa och rock. Låtarna framförs av Camilla
Åström & Kompanjonerna - alla välbekanta namn inom
svensk vis- folkmusik- och rockscen. Albumet är inspelat på Studio Epidemin i Göteborg under hösten 2011.
Nyfiket, egensinnigt, humoristiskt och existentiellt!
Camilla Åström – text, musik, sång och dragspel
Henrik Cederblom – gitarr, bouzouki, mandolin,

slagverk och kör
Daniel Wejdin – kontrabas
Johan Håkansson – trumset och slagverk
Arvid Kästel – flygel och orgel
Livet Nord – fiol, altfiol och kör
Jonatan Jonsson – klarinett och basklarinett
Ida Gillner – sopransaxofon
Salomon Helperin – trumpet
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Press: www.kakafon.com/press/kakacd011.html

Camilla Åstr ö m är dragspelare och låtskrivare och sedan ett tiotal år aktiv som frilansmusiker. Hon har studerat på Världsmusiklinjen i Göteborg och har genom åren rört sig inom en mängd olika genrer såsom reggae, pop, svensk visa, klezmer och andra folkmusikstilar. Hon har spelat i flera etablerade grupper (Kaja, Kultiration m.fl) och i olika projekt och
föreställningar för både vuxna och barn, på stora och små scener i hela landet, samt medverkat på
album med både egen och andras musik.
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