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Från takåsarna i Gamla stan...
...kommer denna undersköna och spännande a capella trio,
Vanja Modigh. Med sin grund i den Svenska folkmusiken
och med kreativitet, experimentlusta och sångglädje tar
trion med lyssnaren på en musikalisk resa från Sverige och
ut i världen. En konsert med Vanja Modigh bjuder på vackra kraftfulla nordiska folksånger, georgisk polyfoni, kärnfull
amerikansk old time samt egenkomponerad musik.
Trion har funnits sedan 2015 och firar detta med att släppa
sitt debutalbum ”Vocal Tradition” våren 2021, i samarbete
med Kakafon Records. Under åren har trion turnerat i Sverige såväl som utomlands och har en trogen och hängiven
publik som gärna åker långt för att uppleva deras musikframförande.
En konsert med Vanja Modigh fängslar och berör med sin
sammanflätade harmonik, sina säregna ornament, innovativa rytmer, kvartstoner och sin sagolika klang. Trion tar med
sig det färgrika norrskenet i sin musik och skapar en ljudbild som inte lämnar någon oberörd.
“Det finns sånger som berör, det finns sånger som fastnar
och det finns sånger som bara måste sjungas.”

”Vem är Vanja Modigh?
En ny röst vars klang vävs ihop av Vilja-Louise Skough
Åborns, Katarina Söderlunds och Anna Larssons tre
unika röster. Med basen i Norden utforskar trion även
georgisk, nordamerikansk och korsikansk tradition och
arrangerar olika stilelement till en vokalpolyfoni i snygg
balans melan sväng och uppehåll. Så får till exempel en
engelsk låt en lätt nordisk ton medan en svensk melodi
får lite extra krydda genom en amerikansk klangfärg.
Sångerskorna har studerat sitt material ordentligt och
anammat stilarna så väl att en måste lyssna noga för att
urskilja deras nordiska rötter. Det bästa av de i grunden
ganska olika traditionerna vävs med varje rösts säregna
karaktär ihop till den vävnad som är Vanja Modigh som badar våra sinnen i en oförglömlig gåshudsframkallande eufoni.”
- Luise Rube, Musikrecensent, Lira Musik Magasin
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Musikteater Unna. Vid sidan av musiken är Vilja-Louise verksam som fotograf och har tagit bilder för
-och designat Vanja Modighs hemsida.
www.viljalouise.com

