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Antti Paalasen musiikin välineinä ovat suomalaisesta kansanmusiikista tutut vähäriviset hanurit. 
Perinteestä innoituksensa saanut Paalanen on kuitenkin luonut täysin oman musiikkimaailmansa, 
jossa traditioon sekoittuu transsinomainen minimalismi, elektronisen tanssimusiikin hypnoottinen 
poljento, siperialaisen kurkkulaulutyylin tuomat jylhät äänimaisemat sekä modernin äänitekniikan 
hallittu ja oivaltava käyttö. 

 
Paalasen edellinen sooloalbumi Meluta (Rockadillo Records 2014) herätti kansainvälistä kiinnostusta 
ja nousi mm. pohjoismaisen musiikkipalkinnon ehdokkaaksi. Paalanen on esiintynyt useiden Euroopan 
maiden lisäksi mm. Japanissa ja Kanadassa. Uusi albumi Rujo julkaistaan kesän alussa lisenssillä 
myös Keski-Euroopassa.  
 
– Tämä levy on oma totuuteni musiikista ja se on paikoitellen aika rujon kuuloinen, Antti sanoo. 
 
– Musiikkia tehdessäni en paljon mieti, ja siksi levyllä on paljon hokemia ja toistoa. Yritän päästä 
rauhalliseen tilaan – tuttuun paikkaan ja aikaan universumissa – missä kaikki on hyvin. Ulkopuoliselle 
se saattaa kuulostaa maaniselta, paikoin hypnoottiseltakin, mutta itseäni toisto rauhoittaa, hän jatkaa. 
 
– Levyn biisien kantavana ideana on tanssillisuus. Pelimannimusiikin haitari on ollut monessa ajassa 
suosittu tanssimusiikin soitin ja tavoitteeni on tuoda haitarin saundi myös osaksi nykypäivän 
tanssimusiikkia. Haitari voi soittimena taipua uskottavaksi elektronisen tanssimusiikin syntikaksi ja 
rytmeissä on myös maailmanmusiikin poljentoa. 
 
Rujo on Paalasen soololevy, mutta hänellä on mukanaan vahvoja taustavoimia. Samuli Volanto on 
ollut Antin luottoääniteknikko jo viisitoista vuotta. Tuottajaguru Jonas Olsson vastaa kappaleen Child 
in You modernista jälkituotannosta ja nuoren polven popmusiikkituottaja Lauri Halavaara on tärkeässä 
roolissa albumin ensimmäisellä singlejulkaisulla Elä sekä yllättävänkin popahtavassa ja tarttuvassa 
kappaleessa Hede & Emi. Teemu Vuorelan rumpuja kuullaan mm. toisella digisinglellä Wakamambo 
ja levyllä vierailee myös kanteleen soittaja Piia Kleemola. 
 
Jo edellisellä albumilla saatiin esimakua Antin lauluäänestä, mutta nyt mukana on entistä enemmän 
laulua ja sanoituksia. Ne ovat Antin omia, paitsi Elä, jonka lukuisille menestysartisteille lauluja tehnyt 
aviopuoliso Heidi Maria Paalanen kirjoitti kansanlaulun mittaan yhdessä Antin kanssa. 
 
Uutta albumia synnytettiin pitkään ja huolella. Hurja suosio keikoilla niin kotimaassa kuin maailmallakin 
on nostanut odotuksia uuden levyn suhteen. Rujo on huikea ja vakuuttava kokonaisuus, joka nostaa 
Antti Paalasen artistina aivan uudelle tasolle.  

 
Antti Paalanen esiintyy yhteisellä levyjulkkarikeikalla Tuulettaren kanssa Helsingin Tavastia-klubilla 
30.5.2019. 
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