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Okra Playground valmistautuu WOMEX-matkaansa esiintymällä
Tampereella ja Helsingissä
Okra Playground valmistautuu WOMEX16 World Music Expo – matkaansa esiintymällä
Tampereella ja Helsingissä. Tamperella yhtye nähdään Rahvaanmusiikin kerhon klubilla torstaina
22.9. ja Helsingissä Tenhossa torstaina 29.9.
WOMEX on maailmanmusiikkivaikuttajien tärkein kansainvälinen foorumi, joka kerää vuosittain
usein yli 2000 osallistujaa useista kymmenistä eri maista. Vuoden 2016 tapahtuma järjestetään
Espanjan Santiago de Compostelassa 19.10. - 23.10.2016. Okra Playground valittiin esiintymään
tapahtuman showcase-sarjaan ainoana suomalaisena yhtyeenä tänä vuonna.
“…Okra Playground have rewritten the rules of how to be at the forefront of contemporary
world music while remaining true to their roots. This album alone makes them true
ambassadors for Finnish music.” (Finnish Music Quarterly 4/2016)
Okra Playground on vuonna 2010 perustettu kansan- ja rytmimusiikin ammattilaisista koostuva
kokoonpano, joka julkaisi kauan odotetun debyyttinsä Turmio viime lokakuussa. Albumi on saanut
lämpimän vastaanoton ja ylsi myös muutamalle Vuoden 2015 parhaat albumit -listaukselle (Glue at
Rosvot -blogi ja radio-ohjelma O Recanto do Corcovado). Yhtye solmi keväällä julkaisusopimuksen
saksalaisen Nordic Notes -levy-yhtiön kanssa ja Turmio julkaistiin Keski-Euroopassa 29.7.2016.
Kesällä 2016 yhtye esiintyi mm seuraavilla festivaaleilla: Haapavesi Folk Music Festival, Flow
Festival ja Nordsjøfestivalen i Farsund.
Yhtyeen tuoreessa musiikissa muinaiset kansansoittimet kantele ja jouhikko elävät uudenlaisessa
jännittävässä symbioosissa modernien instrumenttien sekä elektronisten äänimaailmojen kanssa.
Tästä mielenkiintoisesta yhdistelmästä syntyvän musiikin juuret ovat syvällä suomalaisessa
maaperässä mutta latvusto hipoo maailmanmusiikin kaukaisimpia reunoja. Kolmen naislaulajan
vahvat äänet ja ikiaikaiset tekstit johdattavat kuulijan yhtä aikaa kauas ja lähelle. Koko yhtyeen
yhteismusisointi vangitsee hypnoottisella poljennollaan ja mystisellä energiallansa.
Okra Playground on:
Päivi Hirvonen – laulu, viulu, jouhikko
Maija Kauhanen – laulu, kantele
Essi Muikku – laulu, kantele
Veikko Muikku – haitari, koskettimet
Sami Kujala – sähköbasso
Tatu Viitala - perkussiot
Turmio on kuunneltavissa esimerkiksi Spotifyssä:
https://open.spotify.com/album/5ZvuBZJFz4L1Y5UmFC4PWl
Okra Playground julkaisi viime kesänä myös albumin nimikkobiisistä studiolivevideon. Se on
nähtävissä Youtubessa: https://youtu.be/_b6KQ0QRFVs
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WOMEX16 -trailer: https://youtu.be/k_8ZYMf4l4A

