P R E S E N T E R A R S T O LT

Amerikaresan: Sanningen om Big Joe – En riktig rövarhistoria
Rocklåten ”Hey Joe” innehåller mest en massa lögner om man frågar Emma. Hon är huvudperson i Amerikaresans nya familjeföreställning Sanningen om Big Joe. Med växelsång, amerikansk rootsmusik och suggestiva
poplåtar rullas historien om Big Joe upp i full galopp på ett album med tio nyskrivna låtar om hästar, vänskap,
mod och lojalitet. Kanske hade Jimi Hendrix fel när han sjöng om att joe var en mördare? Eller?
Emma och Gustaf drömmer om att bli artister och blir gatumusikanter i stan. Snart anklagas de för ett brott de inte har begått.
Jagade rider emigranten Gustaf och rövarprinsessan ut över prärien,
fast beslutna att hitta sanningen. Men de glömde bort Big Joe.
Amerikaresan startade som ett barnprojekt av Marcus Svensson 2013. 2014 slog han sig ihop med basisten och producenten
Petter Eriksson och släppte första skivan om Gustafs resa till
Amerika. Efter 150 föreställningar blev duon en trio då artisten
Lovisa Samuelsson anslöt för att kunna göra nästa berättelse
om Emma och Gustaf levande. Under inspelningsarbetet anlände
Skånes bluesprofil Svante Sjöblom för att sjunga Big Joes låtar
och slutligen fick Amerikaresans patenterade berättarröst – Åsa
Gustafsson – ledigt från teater- och radiovärlden för att komma
till studion.
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AMERIKARESAN ÄR: Marcus Svensson är en låtskrivande
smålänning som har varit inblandad i en mängd Americanakonstellationer. Han har turnerat med Kinkslegenden Ray Davies
och lärt sig spela gitarr av en katolsk nunna. Petter Eriksson
är producent och turnerande basist med bl.a. Daniel Lemma,
Kultiration och Chip Taylor. Lovisa Samuelsson är artist och
skivbolagsdirektör. 2009 fick hon Ted Gärdestadstipendiet och
2014 släppte hon sitt debutalbum Main Magma Chamber.
PRESS om Amerikaresans tidigare produktioner:
Marcus Svenssons låtar är ryggraden på skivan och Åsa Gustafssons mellansnack om emigranten kittar ihop dem, med samma
lugna vardagliga ton som den i musiken. För musikerna gäller att
less is more, hellre en välplacerad ton än en snabb skal-löpning.
Alexander Agrell, Sydsvenskan 2014-09-10

MEDVERKANDE

Marcus Svensson – sång och gitarr
Petter Eriksson – bas, slagverk, kör m. m.
Lovis Samuelsson – sång, cello
Svante Sjöblom – sång
Åsa Gustafsson – berättare

Har man minsta lilla barnasinne kvar är det en hjärtevärmande
resa med humor, rövare, vänskap, spelglädje, slidegitarr och
alligatorbrottning.
Ola Claesson, Smålandsposten 2014-08-11
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