
Toppartister trår til for Vada
Hun vakte oppsikt med sin juleplate «Sacral Jul» for halvannet år siden. Nå samler en 
rekke toppartister seg for å fronte Anne Vada mot et skikkelig gjennombrudd. 

Av Per-Magne Midjo - Publisert: 07.04.2009

Hun vakte oppsikt med sin juleplate 
«Sacral Jul» for halvannet år siden. Nå 
samler en rekke toppartister seg for å 
fronte Anne Vada mot et skikkelig gjen-
nombrudd.

– Det er skikkelig artig det som skjer. Når 
den nye plata mi kommer ut i august, er 
det med drahjelp fra mange kjente 
personligheter i bransjen. Rolf Løvland 
har komponert �ere låter, Knut Reiersud 
spiller gitar og Jørn Hoel er med og 
synger på singelen «Streams Of Love» 
som nylig kom ut, forteller sangerinnen 
fra Steinkjer.

Hun vokste opp ved Svedjan i Steinkjer, 
og bestemte seg tidlig for å satse på 
sangstemmen. Etter å ha tatt cand.mag. i 
klassisk sang ved Norges musikkhøgskole 
i 1990 ble hun med i Bukkene Bruse. Noe 
som endte med Spellemannsprisen i 
klassen for barneplate i 1993.

Startet med en �lm...

Siden har Anne Vada gitt ut fem solo-
plater med vekslende hell. Den som �kk 
virkelig åpnet øyer og ører på kritikere og 
publikum for hennes kvaliteter som 
sangerinne, var «Sacral Jul» som kom 
senhøsten 2007.

– På den plata gjorde jeg alt selv og �kk 
mange positive tilbakemeldinger på 
akkurat det. Dette skjedde i en fase da jeg 
allerede hadde jobbet litt med Rolf 
Løvland. Et samarbeid som har blitt mer 
og mer formalisert, bekrefter Vada.

Samarbeidet starter da Løvland var på 
jakt etter en egnet stemme til en melodi 
han hadde komponert til den amerikan-
ske �lmen «The Mermaids Chair». Noen 
tipset ham om Anne Vada og kontakten 
var opprettet.

Imponert av Anne

– Jeg likte Annes stemme veldig. Den har 
et helt eget uttrykk. Samtidig ble jeg 
imponert over holdningen hennes til det 
å synge. Anne vet at det handler om så 
mye mer enn stemmen. Det handler 
nesten like mye om å ha en profesjonell 
holdning og være villig til å jobbe. Anne 
har alle disse egenskapene, beskriver Rolf 
Løvland.

53-åringen fra Kristiansand er en av 
landets mest anerkjente komponister av 
populærmusikk. Han er mannen bak både 
«La det swinge» og «Nocturne» – de to 
sangene som har sendt Norge til topps i 
Melodi Grand Prix. Han har også hatt stor 
suksess verden over med sitt livsprosjekt, Secret Garden.

Nå akter han å bruke tid på Anne Vada.

Variasjon

– Rolf har komponert tre av sangene på den nye plata. I tillegg bidrar han mye underveis i 
prosessen og kommer med mange innspill. Den første sangen han skrev var til teksten 
«Streams Of Love» som jeg sendte ham. Resultatet ble en duett med Jørn Hoel som allerede 
er framført både på tv og radio, kommer det fra Anne Vada.

Hun forteller om en plate som vil variere mye – både tekstmessig og uttrykksmessig – men 
hele tiden med Anne Vadas spesielle stil i førersetet.

– Jeg har, med komponist Py Bäckmans tillatelse, skrevet en trøndersk tekst til «Gabriellas 
Sang» fra �lmen «Så som i himmelen». Bäckman likte versjonen så godt at hun like godt 
skrev en helt ny tekst til meg. En tekst som Rolf Løvland satte melodi til. Jeg har også med 
joik på tre av sangene. Alle med Frode Fjellheim som medspiller, røper artisten som har rørt 
ved manges hjerter det siste halvannet året.

Mye vil skjer

Etter at påska er over, starter managementet rundt Anne Vada en o�ensiv mot media og 
mot markedet. Plata som kommer skal promoteres, og samarbeidet med Rolf Løvland skal 
fokuseres.

– Jeg har fått en kjempebra avtale med selskapet Black Box som skal distribuere plata gjen-
nom Universal. Så denne gang er det alvor, smiler en spent Anne Vada.

– Dette fortjener Anne. Hun fortjener et kommersielt gjennombrudd, og den dagen vil 
komme. Kanskje allerede i august, spår Rolf Løvland.

DUETT: Jørn Hoel synger sammen med Anne Vada på 
hennes nye plate som kommer ut i august. 

TROR PÅ ANNE: Rolf Løvland har hatt stor suksess 
både som komponist i Melodi Grand Prix og med 
Secret Garden. Nå har han engasjert seg i Anne 
Vadas nye plateprosjekt. 

Stiller opp: Gitaristen Knut Reiersrud. 


