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Ny CD/LP 
 
Lars Ante Kuhmunens nya CD och LP “Somás muittut”. 
 
Lars Ante är renskötare från Kiruna. Redan vid 5 års ålder började han sin sångkarriär med 
jojkframträdanden för familj och vänner. Hans första offentliga uppträdande var vid 12 års 
ålder. Sedan dess har han haft otaliga framträdanden både hemma och utomlands. Med sitt 
första album ”Birrasis” 2005 vann han ”Folkelarm prisen” (the Norwegian folk music award) 
och fick då även utmärkta recensioner i pressen. Nu i dagarna släpper Lars Ante en ny CD, 
men denna gång som sångare. Han har själv skrivit texterna och melodier i 60-70 tals stil har 
producerats och arrangerats av den kritikerrosade mästerproducenten Tobias Fröberg. Låten 
”No Ale”, som är ett samarbete med Johnossi finns även med på skivan. Resultatet blev en rå 
och fängslande skiva med starkt politiska texter men även underfundiga och poetiska texter. 
Tidsaktuell CD i retro stil med en fenomenal ljudproduktion både för den unga generation och 
för de som dras till nostalgi. Detta är en skiva som rekommenderas varmt. En komplett och 
stilren skiva.  
 
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 
 

                                            
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  STI05	  All	  rights	  reserved	  ©	  &	  P	  2012	  STIERDNA,	  pb	  95,N-‐9525	  Máze	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
www.stierdna.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  johansara@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.myspace.com/larsante	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.musikkoperatorene.no	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Artist	  contact:	  +46	  70-‐314	  54	  51	  	  	  	  	  	  lakuhmunen@hotmail.com	  
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