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ELDKLOTTER

Ola Sandström sjunger Tomas Tranströmer
På albumdebuten Eldklotter – Ola Sandström sjunger Tomas Tranströmer återfinns sjutton tonsättningar av en av världen mest hyllade poeter. Varje tonsättning har sin egen historia och har kommit
till under tio års arbete med Tranströmers texter. Vissa av kompositionerna har fått ta ordentligt med
tid medan andra redan fanns där, gömda i texten. Det gällde bara att lyssna ordentligt.
Allt började egentligen 2002 då Tomas Tranströmer gjorde
ett besök på Mälardalens högskola där Ola då studerade.
Det gjordes en konsert och Ola passade då på att framföra
ett par tonsättningar av Tranströmers dikter som möttes med
mycket uppskattning. Han fick också chansen att sjunga på
Tranströmerprisets utdelning samma år då priset gick till
Bengt Emil Johnson. Detta arbete uppmärksammades också
av Västerås stad som året efter gav Ola ett stipendium för
att fortsätta projektet med att tonsätta Tranströmer. Det har
blivit några nya sånger varje år sedan dess och 2011 fanns
det så mycket färdigt material att en skiva äntligen kunde
spelas in.
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Ola Sandström är gitarrist, kompositör och sångare. Uppväxt i Västerås men sedan ett antal år bosatt i Stockholm. Han har studerat
tre år på Kammarmusikprogrammet, tre år som gitarrpedagog och ett år på Nordiska folkhögskolans vislinje. Ola har bl. a. erhållit
Olle Adolphson-stipendiet och STIM-stipendiet. Genom åren har han uppträtt på visfestivaler, konserthus och scener landet runt.
Förutom tonsättningar av andras texter och översättningar skriver Ola mycket eget material
om allt från misslyckade höftledsoperationer, becksvart kärlek och krångliga tågresor.
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