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Musiken som finns på albumet är skriven på samiska där jojken får ta plats.
Musiken är nyskapande och jag strävar efter att beröra lyssnarna med en känsla.
Umesamiskan är en språkvarietet som talas i Umelappmark och delar av Pitelappmark.
Förr talades det även i den norska delen av Sábmie.

Språket har varit extremt utrotningshotat, men vi ser idag en utveckling där många vill återta sitt språk.
Ett stort revitaliseringsarbete görs, där många bidrar med sin kunskap. 
Fler och fler efterfrågar undervisning och litteratur i Umesamiska. Därför är efterfrågan och behovet av umesamisk musik 
viktig. Det samiska språket i kombination med musiken utgör ett kraftfullt uttryck.

När man sätter toner till ord lever orden vidare på ett speciellt sätt.
Katarina Barruk

Katarina Barruk har redan etablerat sig som en 
fantastisk artist inom den samiska musikmiljön i 
Norden. Hon skriver egna texter på Umesamiska
och komponerar musik i korsningen mellan singer-
songwriter-genren, pop och rock.

Samtidigt är det samiska inflytandet alltid när-
varande!

Hon har jobbat tillsammans med arrangör och pro-
ducent Frode Fjellheim och är nu klar med debutal-
bumet Báruos, som hon översätter till
Oskymd, öppen, uppenbar.

Lansering
Albumet släpps 2 september, och därefter hålls en
releasekonsert på Tráhppie i Umeå lördag den 5. 
september kl 19.00.
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