
PRESSINFO             Ny skiva med Mrs Bighill Singers

Den finlandssvenska sånggruppen Mrs Bighill Singers inleder 2015 med att ge ut sin 
första egna skiva. Skivan heter ”Kom hem!” och innehåller 13 spår modern gospel på 
svenska.                                                                                                                              

Heidi Storbacka ”Mrs Bighill” hade en dröm om att samla duktiga finlandssvenska sångare 
och bilda en gospelgrupp. Sånggruppen Mrs Bighill Singers bildades 2009 och hade sitt 
första framträdande på Pori Jazz 2009. Under årens lopp har gruppen uppträtt för 
tusentals personer. Några exempel på intressanta evenemang: ”Unplugged Gospel 
Tour” (2010, Jakobstad och Vasa), Höstdagarna (2010), Midsummerfestival (2011), 
Jakobstad Music & Arts (2012) och Global Leadership Summit (2014).

Till en början bestod gruppens repertoar av engelskspråkig gospel, främst från USA. 
Gospelvisionen utvecklades till att omfatta nyskapande vad gäller repertoaren. Storbacka 
och övriga medlemmar började skriva ny musik, översätta befintliga låtar och göra egna 
arrangemang. Det nya materialet fick gott mottagande och gruppen ansökte om pengar 
för att börja dokumentera och sprida musiken. Tack vare stipendier kunde gruppen 
hösten 2013 gå in i studio och börja banda.

Projektledare och huvudproducent för skivprojektet ”Kom hem!” är Heidi Storbacka. 
Musikaliska medproducenter är låtskrivarna och gruppmedlemmarna, i synnerhet Mikael 
Svarvar, Johannes Häger, Johan ”Nisse” Nybäck och Stefan ”Kilju” Lindblom bör 
omnämnas. Medverkande sångare och solister är Heidi Storbacka, Mattias Björkholm, 
Rebecca Ekman, Daniela Forsén, Rasmus F. Forsman, Camilla och Daniel S. Diago, Sarah 
Tiainen. Instrumentalister på skivan är: Mikael Svarvar (keyboards), Stefan ”Kilju” 
Lindblom (bas och gitarr), Tuukka Aitoaho (trumset och slagverk), Erik Sjöholm, Joel 
Svenfelt och Johannes Österlund (gitarr), Michael Ford och Rickard Slotte (blås), Mattias 
Björkholm (moog), Johan ”Nisse” Nybäck och Johannes Häger (programmering och diverse 
pålägg).

Skivan ”Kom hem!” består av 13 gospellåtar på svenska. För den breda publiken är sånger 
som ”O store Gud”, ”Det lilla ljus” och ”För att du inte tog det gudomliga” bekanta. Mikael 
Svarvar är upphovsman till ”Min frälsare lever” och ”Trofasthet”. Kirk Franklins ”Let Me 
Touch You” har fått en svensk text av Heidi Storbacka (Låt mig röra dig) liksom Mary 
Marys ”Speak To Me Lord” som heter ”Gud, jag lyssnar” i Mrs Bighill Singers’ tappning. 
Orginallåtar skrivna av samma Storbacka är ”Kom hem!”, ”Var inte rädd”, ”Beroende”, 
”Fader vår” (och bonusspåret ”Our Father”). Gruppmedlemmarna Mattias Björkholm och 
Daniel S. Diago har skrivit ”Nånting nytt” och Rasmus F. Forsman ”Herren är min herde”.

Förhoppningen är att nå fram till många människor med musiken. Vi tycker själva att 
skivan är såväl musikaliskt högklassig och medryckande som starkt berörande i sitt 
budskap. Skivsläppandet går under namnet Kom Hem Tour och inleds med 
skivsläppskonsert 8.2 i Jakobstad (Betania).

facebook.com/bighillsingers

Youtube: Mrs Bighill Singers Official

Tveka inte att ta kontakt!                                                                                            
Heidi Storbacka: 044-5691234 (heidi@mrsbighillsingers.com)                                    
Sarah Tiainen: 044-3539381 (sarah@mrsbighillsingers.com)
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