
RUST  MED KAJA

Levande tradition gifter sig med invention när Kaja släpper sitt andra album Rust på Kakafon Records 
den 20:e september. Klezmer i botten med mustiga lager av filmisk konstmusik, tango, baktakt, svensk 
folkton, fransk vals och improvisation. Med Rust mutar Kaja in en egen självklar och unik plats på världs-
musikkartan.

PRESENTERAR STOLT

INFO
Artist: Kaja

Titel: Rust

Releasedatum: 2010-09-20

Skivnummer: KAKACD002

Label: Kakafon Records 

Distribution: Naxos Sweden

Releaseturné:

29/9 House of Win Win, Göteborg

3/10 Palladium, Växjö

5/10 Södra Teatern, Stockholm

7/10 Hijazz, Uppsala

23/10 Villa Sandhem, Katrineholm

Uppdateras kontinuerligt på:  myspace.com/kajatrio

Promotor / kontakt:

Big Is Promotion · Birgitta Nielsen

+46 (0)739–84 77 86

birgitta@bigispromotion.se

www.bigispromotion.se

Under stjärnklara vinternätter i Sveg, till ackompanje-

mang av mås och spårvagnsgnissel i Göteborg samt på 

tågresor mellan öst och väst har musiken till Rust vuxit 

fram. Gemensamt har sedan de tre musikerna hittat 

fram till hur den nyskrivna musiken bäst kommer till sin 

rätt, både genom överraskande arrangemang och med 

intimt samspel. Albumet rymmer ömsom melankoliska, 

ömsom uppsluppna melodier, rikt ornamenterade och 

fylligt harmoniserade. Allt vilande på en jordad svängig 

rytmik. Rötterna hämtar näring i östeuropeisk folkmu-

siktradition, men det experimentella gör genren till Kajas 

egen. Rust är rättfram, rotad, vidsträckt och vindlande.

 

Albumet består av tio spår indelade i tre kapitel. Fyra av 

kompositionerna har spelats in live i Fågelbergskyrkan i 

Mölndal och sex på Studio Epidemin i Göteborg.

Livet Nord – violin och viola

Camilla Åström – dragspel och piano

Daniel Wejdin – kontrabas

Sagt om Krackel

Det är behagligt avskalat och förbluffande färdigt för ett 

så ungt projekt. – Patrik Lindgren/GP

 

…kammarmusikkänslan finns där genom hela skivan 

men Kaja vågar lämna kammaren och ge sig ut på friska 

promenader på musikaliska grönområden.

– Timo Kangas/Lira

  

Om Kaja live

Suveränt...  Det är skickligt, samspelt och vackert...  

Kaja har satt ribban högt för de återstående banden.

– Andreas Engblom/TTELA

Press: www.kakafon.com/press/kakacd002.html
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