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Nå på CD!
Etter urframføringa av “Biejjien vuelie - Solkvad” på Voss i 2011 skrev Avisa Hordaland;

Miksen av latinske, norrøne og samiske tekstar i kombinasjon med Frode Fjellheim sin sjanger- og 
grenseoverskridande verdsmusikk gleid så godt saman. Så naturleg at du mest tok til å undrast på 
kvifor ikkje alle messer gjennom alle tider var skrivne på denne måten.

Frode Fjellheim ga i 2004 ut CD-en
Aejlies Gaaltije, en musikalsk messe som kombin-
erte samisk musikktradisjon med elementer fra den 
europeiske kirkemusikken. CD-en ble belønnet 
med strålende anmeldelser og Spellemannpris.

Biejjien Vuelie - Solkvad er på mange måter en 
oppfølger til denne. Fortsatt er det samiske språket 
og den samiske musikktradisjonen tilstede, men 
her er også elementer fra den norrøne diktningen.
I norrøn tid var det sannsynligvis en sterk samisk 
tilstedeværelse i hele Norge. Mange av skriftene i 
«Den Eldre Edda» ble nedtegnet i en brytningstid 
der den europeiske kristne kulturen blandet seg 
med den norrøne og samiske kulturen. 

Tekstmaterialet er fritt sammensatt for å vise dette 
kulturelle mangfoldet, og som er en del av vår his-
torie og kulturarv. Det er bevisst brukt både samisk, 
norsk og latinsk som språk.

Ulla Pirttijärvi og Frode Fjellheim er utøvere med 
fotfeste i hver sin del av det samiske området, 
mens Berit Opheim er en av våre fremste utøvere 
innen norsk folkemusikk. Andreas Aase er en 
særegen gitarist som har jobbet med å videreut-
vikle stedegen tradisjonsmusikk på sitt instrument. 
Hildegunn Øiseth bruker på noen satser bukke-
hornet for å framheve ur-lyden, alt understøttet av 
Hans Hulbækmo´s utsøkte trommespill.

Artist: Frode Fjellheim
CD: Solkvad
Kode: VUCD 807
Digipack

Vuelie/Musikkoperatørene
november 2013

Frode Fjellheim
Berit Opheim
Ulla Pirttijärvi
Hildegunn Øiseth
Andreas Aase
Hans Hulbækmo

PRESSEMELDING

Releasekonserter:
15. november: Levanger kulturkirke kl. 19.30
17. november: Riksscenen Oslo kl. 20.00

www.vuelie.no

Kontakt:
Frode Fjellheim: 901 48 953
frode@vuelie.no


