
OKRA PLAYGROUND JULKAISI UUDEN VIDEON JA SINGLEN 

Helsinkiläinen elektro-folkyhtye on julkaissut 7.4. uuden videon ja singlen kappaleesta Rautasuu. Video oli
5.4. lähtien myös esikatselussa muutamissa saksalaisissa medioissa, mm. metallimusiikkiin erikoistuneen
Orkus!-lehden nettisivuilla ja Finnweh-blogin sivulla. Rautasuu julkaistiin saman aikaisesti myös  suuressa
osaa Keski-Eurooppaa, jossa julkaisusta vastaa saksalainen levy-yhtiö Nordic Notes.

Okra Playground perustettiin aikoinaan kantelisti-laulaja Essi Muikun toimesta 2010. Muikku halusi tuoda
yhteen  ryhmän  erinomaisia  muusikoita  tarkastelemaan  suomalaista  kansanmusiikkia  modernien
äänimaailmojen  ja  uudempien  näkökulmien  lävitse.  Temmellyksestä  musiikin  leikkikentällä  syntyi  yhtye,
jonka  soitossa  muinaiset  kansansoittimet  kantele  ja  jouhikko  elävät  uudenlaisessa  jännittävässä
symbioosissa  modernien  instrumenttien  sekä  elektronisten  äänimaailmojen  kanssa.  Okra  Playgroundin
musiikin  juuret  ovat  syvällä  suomalaisessa  maaperässä  mutta  latvusto  hipoo  maailmanmusiikin
kaukaisempia reunoja. Kolmen naislaulajan vahvat äänet ja ikiaikaiset tekstit johdattavat kuulijan yhtä aikaa
kauas  ja  lähelle.  Hypnoottinen  poljento  tuo  koko  yhtyeen  yhteismusisointiin  mystistä  energiaa,  josta
Rautasuu myös saa voimansa.

“…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  Playgroundin  lokakuussa  2015  julkaistu  debyyttialbumi,  Turmio,  on  ollut  arvostelumenestys  niin
Suomessa  kuin  ulkomailla  ansaiten  mm.  viisi  tähteä  arvostetun  Songlines-lehden  arviossa  (Songlines
Magazine UK 122/2016). Turmio ylsi myös muutamille Vuoden 2015 parhaat albumit -listauksille (Glue at
Rosvot  -blogi  ja  radio-ohjelma O Recanto do Corcovado).  Heinäkuussa 2016 saksalainen Nordic Notes
-levy-yhtiö  julkaisi  Turmion  Keski-Euroopassa  keväällä  solmitun  lisensointisopimuksen  myötä.  Debyytin
siivittämänä  Okra  Playground  valittiin  esiintymään  ainoana  suomalaisena  yhtyeenä  World  Music  Expo
WOMEX 2016 viralliseen showcase-sarjaan.

Rautasuu-kappaleen on tuottanut Sami Kurppa. Videon on ohjannut ja kuvannut Antti Kokkola.

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
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