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Úgy tűnik nagykorúvá vált a finn pop zene, mely helyet követel magának a világzene élvonalában.
Interjú Anna Abreu-val, a finn pop üdvöskével.
Kapcsolódó cikkek:
Gyári munkásnak állt a finn énekesnő [2]
(M)ilyenek a finnek? [3]
Beérését annak köszönheti, hogy felnőtt egy olyan generáció Finnországban, amely alapvetően a
ritmusos, fülbe mászó dallamokat képviselő zenét részesíti előnyben. Az ilyen zenének Finnországban
egyik legsikeresebb képviselője Anna Abreu, aki szinte a semmiből robbant be a hazai zenei életbe.
Korán, 16 évesen fedezték fel a finn Pop Idol tehetségkutató showban, 2008 megnyerte a rangos
elismeréssel járó EMMA-díjat, rá egy évre pedig az MTV Europe Music Awards legjobb finn női előadója
lett. Ekkor Anna már hazája legkeresettebb és legjobban kereső énekesnője lett, olyan professzionális
hátszéllel, mint a Sony BMG, ahol úgy tűnik komolyan gondolják, hogy világsztárt faragjanak a
kishölgyből, hiszen az idén 20. életévét betöltő Anna tavaly debütált a Vinegar c. számának remixével
az Egyesült Királyságban.
Beszélsz finnül, angolul, portugálul és spanyolul, na meg egy picit svédül is. Végső soron
melyiket érzed anyanyelvednek?
Valójában nem beszélek olyan jól svédül, de nagyjából megértem. Jól megértetem magam az általad
felsorolt nyelveken, de számomra a legkényelmesebb a finn, úgyhogy talán ez az amit igazán
anyanyelvemnek tartok, még akkor is, ha papámmal portugálul kell kommunikálni.
A számaid többnyire angolul íródnak, hogy lehet, hogy akkor még egy dalt sem énekeltél
még finnül?
Egyszerűen nem éreztem azt, hogy finnül kellene énekelnem.Sokkal közelebb állnak hozzám a
nemzetközi dallamok, ezen belül is az angol. Ezen a nyelven szeretek megszólalni a színpadon a
leginkább.
Video of Anna Abreu - Music Everywhere
A finn Music Idol tehetségkutatóban rengeteg féle stílusban próbáltad ki magad. Énekeltél
pop, rock, vagy éppen R’n’B számokat és most a legújabb albumodon house-dance stílusú
zenéket is hallani Tőled. Melyik stílus áll hozzád igazán közel? Szeretem az R’n’B-t, de úgy
érzem, hogy a hangom a jelenlegi poppos stílushoz illik a legjobban. Ez eleve többféle stílust vegyít,
leginkább azokat, amelyekben a tehetségkutató során próbáltam ki magam.

A jegyek nagyon hamar elkeltek az első nagy turnédra, tavaly pedig az új albumod volt az
egyik legnagyobb példányszámban eladott korong Finnországban. Úgy tűnik 3 év alatt
rendkívül népszerű lettél hazádban. Hogy vagy ezt képes kezelni? Mindamellett előfordult
már, hogy valami rosszindulató cikk jelent meg rólad?
Minden olyan gyorsan történt, időm se volt, hogy erről gondolkozzak. Csak mostanság kezdem ezt az
egészet feldolgozni. Igyekszem annyit megosztani a médiával amennyi éppen elég, de tudom
mindenkinek lehet rossz tapasztalata, így talán én sem úszom meg. Egyelőre azonban azt
mondhatom, hogy nincs okom a panaszra és szeretném, ha ez még sokáig így maradna!
A hires énekeseket általában mindenki úgy képzeli el, hogy hatalmas mennyiségű időt tölt
el a studióban, koncerteken, vagy éppen kamerák előtt. Elmondható ez Rólad is? Hogyan
tudsz időt szakítani a pihenésre? Szeretek néha úgy dolgozni, mint egy kutya és sok ember
munkamániásnak hív, de szeretem minden egyes pillanatát ennek az egésznek. Mikor van egy-két
szabad napom, akkor szeretek sokat sétálni Haninbállal, a kutyámmal, vagy éppen délig aludni, és
elmenni a konditerembe a barátaimmal.
Video of Anna Abreu - Impatient
Köztudott, hogy portugál édesapád, és finn anyukád van, de kitől kaptad ezt a
tehetséget?Van valaki aki korábban már zenéléssel foglalkozott a családban?
Őszintén fogalmam sincs, honnan jön ez, nem tudok senkiről kis családomban, aki korábban zenével
foglalkozott volna, de örülök annak, hogy bennem gyűlt össze mindaz, amit tehetségnek is hívhatunk.
Március vége óta időről-időre teszel fel videókat a saját web oldaladra.Itt található egy
vices felvétel, ahol Hannibal Lehtert, a kutyusodat vakargatod. Lehetséges, hogy lesz fenn
hamarosan a családodról, vagy a barátaidról is? Ki tudja, még minden megtörténhet. De nézz
vissza gyakran, és meglátjuk!
A számaidből kitűnik, hogy rendkívül sokoldalú személyiség vagy, a “Perdoa me” c.
dalodban érzékeny, szenvedélyes oldalad mutatod meg,a “Bad-girl” esetében pedig
inkább vadabb stílust hozol ki magadból. Van olyan oldala Anna Abreunak, amit még nem
ismerünk?
Azt hiszem nem vagyok jártas egyetlen egy oldalamban sem igazán!
Könnyen előfordulhat, hogy valaki egy Nokia N810-et vásárolva az egyik dalodat találja
meg az mp4-ek, vagy a videók között. Számíthatunk ilyenekre a jövőben is?
Nem tudom megjósolni a jövőt, de minden lehetséges.
Országos turnéd mellett látsz esélyt arra, hogy külföldön is adj koncertet, mint például
Portugáliában, vagy éppen Magyarországon?
Oh, nagyon szeretném. Nagyon sokat álmodtam arról, hogy külföldön is koncertezhetek, világot
járhatok, és sok érdekes emberrel találkozhatok, de minden nem sikerülhet elsőre, szóval csak
igyekeznem kell, és akkor biztosan valóra válik ez is.
Még annyit árulj el, hogy idén milyen díjra vagy jelölve?
Mivel tavaly jött ki a legújabb albumom idén csak turnézom, és koncertezem, de jövőre már
beszélhetünk erről is!
Köszönjük beszélgetést, és csodálatos tavaszt kívánunk!Reméljük hamarosan hallunk
felőled!

Nagyon remélem én is, és szép tavaszt kívánok!
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