
Kersti Ståbi är uppvuxen i Hälsingland, bland spelmän och trubadurer, där Alice Tegnérs

visor har varit en självklar del av musiken. 2005 kom debutplattan Egentligen och CDn

Kärleksbrev och ryska satelliter med Ståbi, Härdelin, Hallberg och Bölja. Idag arbetar 

hon inte bara som sångerska, utan även som berättare och medlem av berättarkompaniet

Fabula Storytelling. Några månader om året turnérar hon för Norska Rikskonserter

tillsammans med hardingfele-spelmannen Knut Hamre och i UTE BLÅSER

SOMMARVIND spårar man här och där norska drillar och dragningar.

Medmusikanter på CDn är folkmusik-

trion NORDIC; ANDERS LÖFBERG

cello, ERIK RYDVALL nyckelharpa och

MAGNUS ZETTERLUND mandolin och

munspel. Dessutom gästar SEMMY

STAHLHAMMER på violin, JONAS

SJÖBLOM på flöjt och trumma samt

KLAS TORESSON på sax och klarinett.

Kersti Ståbi har producerat själv och

tilltalet på plattan är nära och ombonat.

Text och melodi står i centrum men

musikanterna i bandet har fått stor frihet och mycket plats till utvikningar och

kommentarer. Klassikerna varvas med mer okända sånger och låtar. Ofta lämnas plats 

åt det skira men när så krävs finns botten och kraft att bära folkmusiksvänget.

Få svenska kompositörer har så många av sina verk i den inoffciella svenska kanon

som Alice Tegnér. Ändå finns få konstnärligt amitiösa plattor med hennes visor. Idag

saknas ofta associationer till instrumentering, genre eller artist kring Tegnérs visor; de

finns som ren text och melodi i huvudet på många lyssnare. Men folkmusiken ligger

materialet nära. Kersti Ståbis tolkningar, arrangemangen och sättningen cello, nyckelharpa

och mandolin blir naturlig men är ändå ett helt nytt sätt att presentera Alice Tegnér.
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