
  

FATTA MOD 
 

Våga ta steget. Våga stanna kvar. 

Våga stå för något eget eller ge upp vad jag har. 

Måste våga bli tillsammans och sen våga göra slut. 

Ha mod att möta människor jag inte mött förut. 

Jag måste våga drömma, måste våga va konkret.  

Våga vara tyst eller berätta min hemlighet?  

Jag kanske får ett svar, ifall jag bara frågar. 

Är jag då en liten lort, ifall jag inte vågar? 

 
 

Tre unga artister från Nordiska visskolan i Kungälv kastar sig ut på turné. 
Tillsammans utforskar de hur svårt men helt fantastisk det kan vara att välja 
att vara modig. När är det livsviktigt och när är det okej att inte våga?  
Föreställ dig en stund fylld med klara stämmor till finstämd gitarr blandat 
med jazziga trumpetslingor och dova bastoner. Med berättande texter som 
skaver, utmanar och uppmuntrar vill de inspirera; så att alla kan lämna 
konserten lite modigare än de var när de gick in. 
 



 

Malin Österberg 
I Malins tolkningar ligget fokus på berättandet, och hon framför 
gärna sina visor till ett snyggt gitarrarrangemang. Hon sjunger 
både nya och gamla visor och är inte rädd för att lyfta fram 
bortglömda pärlor. Med en silverklar stämma och kaxig 
trumpetklang sätter hon alltid texternas budskap på sin rätta 
plats. 
 
 

 

 
Tea Rüsslander  
Tea är uppvuxen med den svenska viskulturen ständigt närvarande i 
familjen vilket hon nu tar sig an i sitt alldeles egna uttryck. Hon 
sprudlar av energi på scenen, där hon blandar humor med allvar. Ben 
och armar slängs åt alla håll när hon sjunger om feminism, klasskamp 
eller desperation.   

 
   

 
  
 
Amanda Plumeyer 
Amanda har spenderat de två senaste åren i Berlin men är tillbaka i 
Sverige för att satsa på musik och framförallt visor under ett år, 
som trots allt är det hon brinner mest för. Hon gillar kluriga texter 
och raspig musik, och blandar gärna in allvar i humor när hon 
sjunger. När hon själv inte sjunger brukar hon oftast vara med och 
kompa andra, med både stämmor, gitarr, bas och cello.  
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/fatta.mod.turne 
 
@fatta.mod 
 
+4676 780 46 66 
 
fatta.mod.turne@gmail.com 


