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Hur ska man bete sig i ett samhälle

där man inte passar in? Oavsett vem

du är befinner du dig säkert ibland i

sammanhang där du inte hör hemma.

Och ärligt talat, inte har du väl energi

till att inte få ta plats och höras? Ingen

i världen är helt normativ, och även om

du inte själv identifierar dig med ett

utanförskap känner du säkert empati

för den som inte får ta plats. Ibland

känner vi alla oss som att vi kommer

från en kranskommun till ingenstans.

Vi är glada att rapportera att en

grupp elever från Nordiska Visskolan

ger sig ut på turné för att spela musik

som lyfter upp utanförskapet. Det

är fem gamla själar med babyface,

alla med minst en fot utanför normen.

Med sig har de nya och gamla låtar.

Både eget och stulet, på svenska och

norska. Det rör sig om en bland-

ning av traditionella visor, singer-

songwritermusik, och mer moderna

genrer. Programmet är bitvis hu-

moristiskt, bitvis allvarligt, men alltid

meningsfullt.

Kontaktinformation

Är du intresserad av att boka pro-

grammet? Du når gruppen via mail

på:
nyheterfraningenstans@gmail.com

Det går även att nå dem per tele-

fon. Pernille är norsksspråkig och nås

på: (+47)90-164513. Vill man hellre

prata svenska går det att nå Thobias

på 0765-547002, eller Christian på

0761-424656.



Medverkande
Thobias Tanakka
Under den slitna ytan döljer sig en snäll poet. Skriver egna låtar 
med ett unikt uttryck influerat av både modern hip-hop och tradi-
tionella visor. Med sitt breda register gör han även imponerande 
tolkningar av dagens populärmusik.  Med ett förflutet i journalis-
men tar han med sig verkligheten till sina texter. Är även ett stort 
fan av stand-up comedy.

Pernille Hox
Gruppens norska representant. Ingen av oss andra förstår henne 
riktigt, men det gjorde ingen i hemlandet heller. Spelar helst egna 
låtar i en helt egen stil, men när lusten faller på kör hon gärna lite 
DeLillos eller Karpe.  Brinner för solidaritet och medmänsklighet, 

och för allas rätt att få vara sig själva, både av och på scen.

Elena Nordh
En stor röst i ett litet paket, utan bäst före-datum. Hon är en lantlig 
själ fängslad i en storstad, och föredrar att läsa böcker framför att 
gå på klubb. Elena har lärt sig sjunga genom musikaler, men har 
på senare tid lockats till visan som genre. Ett stort historie-intres-
se gör henne även fascinerad av historiska visor, som t.ex. medel-
tida ballader.

Christian Airikka
Drömmer om en karriär inom den akademiska filosofin. Gillar 
både traditionella visor och kampsånger från 70-talet. Skriver 

även egna låtar och översätter amerikansk folkmusik till svenska. 
Försöker etablera ”emo-visan” som begrepp och gör sitt bästa 
för att hitta det vackra i det fula i sina texter.  Gillar långa mån-

skenspromenader på Göteborgs kroggator.

Celine Bui
Gruppens charmör. Hon vill gärna beröra sin publik med hjälp 
av musiken. Med ena foten i R’n’B och rap, och andra i pop och 
country, tar hon med sig radiomusiken in i visvärlden. Texterna 
handlar ofta om olycklig kärlek. En riktig storstadstjej som föredrar 
att dansa på klubb framför att gå på krogen. 

nyheterfraningenstans@gmail.com
Pernille: (+47)90164513
Thobias: 0765-547002
Christian: 0761-424656
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