PRESSMEDDELANDE

Release: 2. sept 2015

Katarina Barruk
Debut-album! Báruos Uncovered

Revealed

Artist: Katarina Barruk
Album: Baruos
Code: VUCD 810
Digipack CD + Digital Release (streaming and download)
Vuelie/Musikkoperatørene September 2015

Produced by: Frode Fjellheim
Katarina Barruk (vocals)
Frode Fjellheim (KB/vocals)
Snorre Bjerck (perc.)
Hildegunn Øiseth (trumpet)
Jonas Knutsson (saxophones)
Mattis Kleppen (bass)
Ola Buan Øien (guitar)
Sveinung Lillebjerka (violin)
Marja Helena Fjellheim Mortensson (vocals)

VUCD 810 Katarina Barruk: Báruos

Báruos
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 singersongwriter-genren, pop och rock.
Samtidigt är det samiska inflytandet alltid närvarande!

Hon har jobbat tillsammans med arrangör och producent Frode Fjellheim och är nu klar med debutalbumet 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.

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.

Kontakt:
Eva Conradzon (+46) 70 354 5106 (presskontakt)
Katarina Barruk: (+46) 70 383 4490
Frode Fjellheim: (+47) 901 48 953
frode@vuelie.no
Foto: http://vuelie.no se: “galleri”

Katarina Barruk

Releasekonsert:
Lördag 5. september kl. 19.00
Tráhppie - Samiskt kulturhus och café på Gammlia.
Helena Elisabeths väg 4, 903 42 Umeå, Sverige

www.vuelie.no

