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CLOSE TO HOME, Festival i Borås

Ny spännande bokning – Carolina Wallin Pérez tolkar Kent
Om man gillar Kent blir det definitivt magiska stunder på Close to Home.
Festivalen har nu lyckats boka skönsjungande Carolina Wallin Pérez, tjejen
som hyllats för sina intima tolkningar av Sveriges största band.
När Jocke Bergs texter framförs av den unga jazzsångerskan Carolina Wallin Pérez får orden
plötsligt en helt ny innebörd. Känslan blir en annan. Det blir naket och det blir nära.
-Wallin Péres har en fantastiskt spröd röst och tolkar Kent på ett väldigt personligt sätt. Inget
Kent-fan blir besviket, det kan jag garantera. Med den här bokningen tillför vi en ny
dimension på Close to Home och det känns väldigt bra, säger Anders Ahlbäck,
bokningsansvarig på festivalen.
Om Kents originalversioner låter som vykort från ett kyligt gråmulet Sverige blir titlar som
”Pärlor” till mjuka sommarvisor i Carolinas händer. Här finns ingenting av bandets
rockattityd eller storslagna gester. Bara en knippe fantastiska melodier och Carolinas varma
stämma. Jazz möter pop och ljuv musik uppstår. I höstas släppte hon albumet ’Pärlor och svin’
som fick ett fint mottagande av pressen.
Medlemmarna i Kent har redan gett tummen upp till skivan. Nu får också övriga Sverige
chansen att höra Kents låtar som de aldrig hörts tidigare. Dessutom på scen i Borås.
CLOSE TO HOME festivalen arrangeras på Åhaga festivalområde i Borås 27-28 augusti 2010.
På två utomhus scener och en inomhus kan man bland annat se och höra:
Bob hund, Amanda Jenssen, Mustasch, Timo Räisänen, Khoma, Fibes Oh Fibes!, Jenny
Wilson & Tensta gospel choir, Crucified Barbara, Hästpojken Royal Republic, Anna Von Hausswolff,
Dundertåget, Pain Of Salvation, Hellsingland underground, Avatar och många fler
Biljetter är släppta och säljs på festivalens hemsida, Tickster och lokala ombud.
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