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Dragspelkonstnären Maria Kalaniemi besöker
Finlandsinstitutet på sin 30-års jubileumsturné
Foton: Elina Brotherus

Den lysande folkmusikern Maria Kalaniemi
firar i år sina 30 år som artist. Hon
uppträder tillsammans med pianisten Timo
Alakotila på Finlandsinstitutet den 20
september. Duon är pionjärer inom den
nya finländska folkmusikvågen och hör
idag till de främsta nutidsfolkmusikerna i
Finland. Tillsammans har de spelat i många
olika uppsättningar, turnerat världen över
och erhållit ett flertal priser och
utnämningar för sin verksamhet inom
folkmusiken.
”Det har varit fantastiskt att få vara med som musiker och som dragspelare, med all mångsidighet
som funnits i olika grupper och i olika projekt. För min egen del har banbrytarjobbet för den nya
folkmusiken varit oerhört fruktsamt; folkmusikfältet lever och mår väl. Jag önskade i början av mina
studier att jag skulle få spela i så många olika band och proggar som möjligt – och det har jag
verkligen fått göra!” Maria Kalaniemi
Under konserten på Finlandsinstitutet bjuder Kalaniemi och Alakotila på både finsk och
finlandssvensk folkmusik i eget arrangemang. Publiken får njuta av allt från poetiskt vackra
brudmarscher till finsk polka och förstås tango samt duons egna nya kompositioner.
Den finländska folkmusikern, dragspelaren, arrangören och
kompositören Maria Kalaniemi (f. 1964) har under sin
framgångsrika karriär blivit en av de mest uppskattade musiker i
Finland, och förnyat begreppen dragspel och dragspelsmusik. I
musiken hon framför klingar ett arktiskt ljudlandskap.
Samarbetet mellan Maria Kalaniemi och pianisten och
kompositören Timo Alakotila (f.1959) har nu pågått i lite mer
än 20 år. Jubileumsåret 2011 kulminerade då skivan Åkerö
släpptes. Albumet fick ett utmärkt mottagande och klättrade
upp till fjärde plats på listan World Music Charts Europe. Med
sin skiva vann Kalaniemi och Alakotila Etno-Emma 2012 –priset.
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