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Lars Ante Kuhmuselta uusi CD ja LP-levy  ”Somás muittut” 
 
Lars Ante Kuhmunen on poromies Ruotsin Kiirunasta. Hän aloitti musiikkiuransa jo 5 vuoden 
ikäisenä pitämällä joikuesityksiä perheelle ja ystäville. Julkisesti Lars Ante musisoi 
ensimmäistä kertaa 12-vuotiaana, ja sen jälkeen hän on esiintynyt lukemattomia kertoja sekä 
kotimaassaan että ulkomailla. Miehen ensimmäinen albumi "Birrasis" ilmestyi vuonna 2005. 
Levy sai erinomaiset arvostelut ja se palkittiin norjalaisella "Folkelarm prisen" -
kansanmusiikkipalkinnolla. Pian ilmestyvän, tällä kertaa laulettua musiikkia sisältävän CD-
levyn sanoitukset ovat Lars Anten omaa käsialaa. Uuden levyn 60-70 -luvuilta vaikutteita 
ottavat melodiat ovat ansioituneen mestarituottaja Tobias Fröbergin sovittamia. "No Ale" -
niminen raita tarjoaa esimakua yhteistyöstä ruotsalaisen Johnossi-yhtyeen kanssa. 
Kokonaisuutena levyn musiikki on rouheaa, melodioiltaan tarttuvaa ja tyylillisesti erittäin 
viimeisteltyä. Sanoitusten viestit vaihtelevat voimakkaan poliittisista kannanotoista herkän 
runollisiin tunnelmiin. Huippuluokan äänenlaatu tekee tyylikkäälle kokonaisuudelle oikeutta. 
Lars Anten musiikki vetoaa sekä nuorempaan sukupolveen että heihin, jotka uskaltavat 
antautua nostalgian vietäväksi. Tätä levyä on ilo suositella. 
Musicians:	  
Lars Ante Kuhmunen                gitára / guitar, juoigan / yoik vocal 
Tobias Fröberg                          gitára / guitar, rumbbut / percussion, bass,  
                                                   lassin jienat / background vocals  ja/and keyboards 
Peter Morén                               gitárat / guitars, bass 
Per Nordmark                            rumbbot / drums 
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