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Rogivande musik
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AmaOna, så heter Malou Bergs senaste album som släpps 22 september.
Det är den avslutande delen i en trilogi där hon nu sjunger på en
blandning av sitt eget språk, plejadiska och engelska.
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"New Age och världsmusik" kallar en del hennes musik, "stillande men ändå
svängigt" säger hon själv.
De två första delarna i trilogin kallades Hoya och Omine. Där uppfann Maolu
Berg som bor i Snäcksund utanför Öregrund det egna språket plejadiska.
- Framför allt är det ett känslospråk. På en del låtar bara sjunger jag det som
kommer för mig i studion, i andra fall kan jag sitta och känna in innan hur det ska
låta. Plejadiska är underbart att sjunga på, det finns ingenting som har öppnat upp
min röst så, det är många vokaler och ett helt annat flöde.
På nya plattan AmaOna blandar hon plejadiska med engelska, något som uppstod i
mötet med Susanne Wigforss som skrivit de engelska texterna.
- Det började med att vi skrev en låt tillsammans som heter Song song för tre fyra
år sedan. Den skickade vi även in till melodifestivalen men när den inte kom med
bestämde vi oss för att ha den med på skivan i en annan version.
De senaste åren har Malou Berg, som i början av 80-talet mest sjöng gospel, valt
att utveckla sin egen musik. Hoya och Omine har rönt stor uppmärksamhet
utomlands. Hoya har släppts i Taiwan och i Sydkorea. Hela plejadsviten släpps nu
även i Österrike, Tyskland och Schweiz. Och i Kina vill man ge ut ett
samlingsalbum.
- Jag har fått jätterespons på den här musiken trots att den är så udda, berättar
hon.
Två av låtarna från nya AmaOna har också rönt uppmärksamhet innan albumet
ens kommit ut. En låt används vid Universeum i Göteborg och den andra, Happy
Feet Song, spelades vid konståknings-VM i början av året.
Hur beskriver du själv din musik för någon som aldrig hört den?
- Det är musik som gör att man går ner i varv och som skapar ro. Som man kan
lägga sig ner och bara lyssna på och ta det lugnt till efter en hel dag på jobbet. Det
är stillande men ändå svängigt. Och det är musik som gör en på gott humör, som
man blir glad av.
EVA NEVELIUS
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Blogg: Musiktorsken

"Det vore enligt mig en
katastrof om en av
Uppsalas bästa
livescener försvann."
Mest läst i dag
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Genombrott om krispaketet
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Många barn får för lite underhåll

Misstänkt förtegen om mordförsök

Mångmiljardstöd till bilindustrin

FILMRECENSIONER:
The visitor, Righteous kill,
Ben X, Hellboy- The Golden
army och Ett UFO i New
York.
Nya skivor

Skadegörelse i butik på Salabacksgatan Staten tar över bolåneinstitut
Åklagare fick inte gehör

Räddningspaket snart i hamn

SPORT
Sent mål säkrade Real Madrids seger

KULTUR & NÖJE
My Space Music får kritik

Friberg i delad ledning med Ochoa

Hollywood i sorg efter Newmans död

Besviken Crump knappade in

Paul Newman har avlidit

Brynäs vände till seger
Färjestad för starkt för Frölunda

SKIVRECENSIONER:
Viktoria Tolstoy, The Streets,
Brian Wilson, Bo Kaspers och
Rebecka Törnqvist.
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konsthistorikern Carl G
Laurin och författaren Bo
Bergman vid Uppsala
universitet. Uppsalatiden
kom att prägla deras
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UNT:s webbisar

Ladda upp en bild på din
bebis eller hela familjen.

Modebloggen

"Jag behöver ett par nya
glasögon. Det finns
ingen återvändo. Undrar
om jag ska våga mig på
nördlooken?"

FILM: Kolla in hur många
kajor biofilmerna har fått.
UNT:s klimatsajt

KLIMATHOTET: Testa hur
klimatsmart du är. Och dela
med dig av dina bästa tips.
Per Johanssons blogg

"Vet du vad, Mona, jag
har kletat in nådiga
luntan i sirap..."

SHAPELINK: Skapa en egen
träningsdagbok, blogga och
hitta nya träningskompisar
på UNT:s träningssajt.

NY TJÄNST: Vad är din bil
värd? Testa UNT:s nya
gratistjänst.

RESOR: Storstadsguider,
resetips och sista minutenresor.
Studentbloggen
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"Att få tiden att gå ihop
är som att baka. Vispa
och knåda dygnets
timmar."
Välja krog

Dags att äta ute? Grekiskt?
Italienskt? Eller kanske
indiskt? På unt.se/city hittar
du Uppsalas bästa
restauranger.
UNT:s matskola

Bildspelsinstruktioner för hur
du viker en tortilla, gör en
laxros och frostar en tårtros.
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