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ISO HÄRKÄ tunnelmoi kaamosajan suurten vuotuisjuhlien
myyteillä ja tarinoilla
Inehmo kokosi kekrin ja joulun ajan laulut cd-levyksi
Kansanlauluyhtye Inehmon toinen levy ISO HÄRKÄ esittelee oluen synnyn, jättiläismäiset
teuraseläimet ja jouluisen joutilaisuuden. Sato on korjattu, syysiltojen hämärä tihenee,
pätkätyöläinen lepää pestien välissä, ja vuoden pimein hetki onkin valon juhla. Vanhat
kekriperinteet ovat siirtyneet pikkujoulujen, halloweenin ja joulunpyhien viettoon.
Lähes 40 minuutin mittaisella cd-levyllä on 16 suomenkielistä laulua. Mukana on 24-sivuinen vihkonen,
johon on painettu laulujen tekstit ja taustatiedot suomeksi sekä lyhyet esittelyt lauluista myös englanniksi.
Levyn teema ja yhtye esitellään molemmilla kielillä. Levyn äänittäjällä Matti Kontiolla on usean
vuosikymmenen kokemus akustisen musiikin, kansanmusiikin ja kanteleiden taltioimisesta. Äänitettäessä
pyrittiin tupatunnelmaan: laulajat ovat kuulijan edessä ikään kuin suuressa pirtissä.
Levy on suunnattu kaamosajan juhlien alkuperästä ja suomalaisten juurista kiinnostuneille sekä kaikille
kansanmusiikin ja -runouden ystäville. Se soveltuu myös esimerkiksi tutkijoiden ja opettajien käyttöön.
Mehevät ja taidokkaat runosäkeet ovat jalostuneet vuosisatojen kuluessa. Esi-isien ja -äitien elämänviisaus ja
hersyvä huumori maustettuna ajankohtaisilla säkeillä puhuttelevat myös nykyihmistä.
”Maagisen kaunista, koskettavaa laulun ja sävelten tanssia”, Eero Peltonen luonnehtii Inehmon esiintymistä
Evon Kekrin tapahtumasivulla Facebookissa.
Levyä myyvät mm. Digelius Music, Suomen Kansanmusiikkiliitto, Suomen Kansallismuseo ja SKS:n
kirjakauppa. Levynjulkaisutilaisuus on perjantaina 23.11. kello 18 Digeliuksessa (Laivurinrinne 2, Helsinki).
Tarkemmat tiedot levystä, yhtyeestä ja esiintymisistä löytyvät Inehmon verkkosivuilta.
Lisätiedot:
www.inehmo.fi
info@inehmo.fi
Virpi Sahi 040 571 0453 (tuottaja)
Riitta Bergroth 050 573 8441 (toimittaja)
Mirja Metsola 040 7527 307
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Inehmo tarkoittaa suomen kielen itäisissä murteissa
ihmistä. Kansanlauluyhtye Inehmo perustettiin vuonna
2003 ja siihen kuuluvat kokeneet kansanlaulajat
Riitta Bergroth, Milla Metsola, Pipa Paljakka ja Virpi Sahi.
Ensimmäinen levy Laulajan lajia ilmestyi vuonna 2007.

Kuva: Henrik Kettunen

Yhtyeen musiikki pohjautuu suomalaisten ja sukukansojemme runo- ja sävelperinteeseen. Laulutekstit ovat
suurelta osin peräisin maailman laajimmasta laulukirjasta Suomen Kansan Vanhat Runot. Yhtye sovittaa niitä
suomalais-ugrilaisten kansojen – suomalaisten, inkeriläisten, karjalaisten, mordvalaisten, setukaisten ja
marien – perinteisiin laulusävelmiin. Inehmo on omaksunut laulutyylinsä kyläkuoroilta, joiden sointi-ihanne
poikkeaa taidelaulusta. Kalevalamittaiselle runolaululle on tyypillistä, että sanat ja sävelmät kulkevat erillisinä
ja yhdistyvät kunkin laulajan omakohtaisen valinnan mukaan. Sanat ovat pääasia, musiikki palvelee runoa.
Suomalaisten laulutapojen lisäksi Inehmo hyödyntää sukukansojen laulutyylejä ja ääni-improvisaatiota.

