PRESENTERAR STOLT

KAJA · ORIGO
Origo är en hyllning till livet och döden, resan och evigheten. Trion Kaja, som
nyligen fyllt tonåring, låter här sin särpräglade och personliga musik få rymma
ett brett spektrum av känslouttryck i en kreativ mix av olika influenser.
Fem år efter senaste albumet Tre Trappor Upp kommer nu Origo.
Myck et har hänt sen sist. Rötterna i Klezmer och annan östeuropeisk
folkmusik finns fortfarande där men grenarna sträcker sig allt vidare.
På nya albumet låter sig Kaja influeras av pop, afro och electronica.
Originalsättningen fiol, dragspel och kontrabas gästas av synthbas,
slagverk, kalimba, flygel, live-elektronik och saxar (både såna man
klipper med och instrumentet)! En tolv minuter lång svit samsas med
en Vals till döden, en dramatisk irrfärd, livsbejakande afrobeat och en
spårvagnsresa i niotakt. Allt i ett utvidgat filmiskt ’kammarsound of
Kaja’.
Kaja har sedan starten 2005 mött olika musiktraditioner med nyfikenhet och med en intuitiv djärvhet skapat musik med överraskande
vändningar och en fulladdad dynamisk bredd. Tre album har släppts
i eget namn, samt Midvintervaka i samarbete med gruppen Tetra.
Kaja har turnerat världen över, samarbetat med poeter, konstnärer och
vissångare samt gjort musik till film och teater.
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Sagt om Kaja
Kaja har tagit allt som hör livet till, destillerat det på flaska och
skakat om. – NWT
Där finns en nerv och magi som får varje nummer att växa till en
slags värld av möjligheter. – LIRA
Livet Nord – Quinton (femsträngad fiol) och sax
Camilla Åström – Dragspel och flygel
Daniel Wejdin – Kontrabas och synth
Gästmusiker:
Lisen Rylander Löve – Tenorsaxofon, kalimba och live-elektronik
Lise-Lotte Norelius – Slagverk och live-elektronik
Daniel Ögren – Synth och shaker
Inspelad på Aggers Hus, Stallet i Granhammar och Örebro Kulturskola.
Mixad och samproducerad av Daniel Ögren, Tasbäck Studio.
Mastrad av Classe Persson, CRP Mastering.
Omslag av Sofia Sjögren.
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