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Johan Sara jr. - Electronic yoik

«Electronic yoik» forener elektronika og arkaisk joik
”Jeg beveger meg langsomt med landskapet, lar meg bli beveget, tar til meg, lar meg få lov til
å lytte og lar meg forenes med en urgammel tradisjon”.
Artist Johan Sara Jr.
Johan Sara jr. gir nå ut sitt fjortende album: Electronic Yoik.
Denne utgivelsen er resultatet av et tett samarbeid med Erik Håkon Halvorsen hvor de over
en treårsperiode har utforsket møtet mellom urbane elektroniske elementer og joiken med
sine eldgamle tradisjoner. Sjangermessig er plata derfor vanskelig å plassere, men vil skape
gjenkjennelse hos lyttere som er vant til både ambient, tradisjonell joik, jazz og ren
elektronikamusikk.
Selve kjernen i stykkene er element fra arkaisk joik – mikrotonale temaer og gestiske
rytmer. En videre motivutvikling danner struktur på ulike nivå – det rytmiske, det
klanglige/stofflige, som igjen er behandlet videre i det elektroniske og digitale domenet i
form av sampling, sequencing og digital lydprosessering. Fragment av joik repeteres og
bearbeides på en organisk måte - motiv utvikler seg likt forgreininger på en vekst.
I lengre musikalske forløp inviteres lytterne inn i det samme uutforskede landskapet som
Halvorsen og Sara jr. har gjort utallige ekspedisjoner til. De improvisatoriske partiene løser
opp statiske mønstre og bringer det hele inn i en friere form.
«Ved å la den arkaiske joiken være premissleverandør i et møte med moderne global
musikk, håper jeg at den både viderefører, og samtidig moderniserer den samiske
musikkarven. Slikt arbeide er veldig tidkrevende. Det å skape nye stilretninger samt å
komponere musikk fra grunnen av krever ofte et målrettet arbeide med mye prøving og
feiling. Alt i alt en omfattende og veldig flott produksjon som jeg er veldig stolt over»,
forteller Johan Sara.
I dette prosjektet har Sara og Halvorsen invitert til samarbeid med de meritterte musikerne:
Audun Erlien på bass, Arve Henriksen på trompet og synth, samt Stein Inge Brækhus på
trommer og perkusjon. Albumet er tilgjengelig på alle strømmetjenester, samt på CD, fra 27.
september.
Musikk: Komponert og produsert av Johan Sara jr. og Erik Håkon Halvorsen
Foto og coverdesign: Susanne Hætta
Mixing: Reidar Skår
Mastering: Propeller ved Morgan Nicolaysen
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