Johannes Räihäs låt Ouzo vann den Sverigefinska
sångtävlingen. Höstorkestern: Eld över vattnet placerade sig på andra
plats och Cary Ylitalo: Innan det är för sent på tredje.
Sverigefinländarnas delegation utlyste en låtskrivartävling i januari för låtskrivare med
finska rötter. Tävlingen har haft i syfte att lyfta fram sverigefinska kompositörer och
textförfattare samt belysa den sverigefinska kulturen. Och det finns bevisligen många
begåvade människor med finsk koppling i Sverige som vill uttrycka sig genom musik.
Bland de 54 tävlande låtar valde juryn Johannes Räihäs låt Ouzo till vinnare.

Johannes Räihä, 31 år, har skrivit både låten och låttexten samt

sjunger låten själv.

“Som uppvuxen i Närke, i en vanlig knegarfamilj utan musikaliska ambitioner, hade jag egentligen
aldrig en tanke på att hålla på med musik. Musiken fann sin väg till mig till slut på nåt konstigt vis
ändå, men det tog 29 år. Så 2018 släppte jag min debut-ep Den varmaste kontinenten och är nu i full
gång att spela in mitt första fullängdsalbum, där låten Ouzo kommer finnas med. Min musik kan jag
enklast beskriva som svenskspråkig, ofta vemodig, pop där jag vurmar lite extra för texten. Trots att
jag är född och uppvuxen i Sverige har jag även starka rötter i Finland. Pappa och hela hans sida av
släkten kommer från Kalajoki, norr om Vaasa. En fin by där jag spenderade många somrar i min
barndom.”

Info om låten som finns att lyssna på här :
musik, text, scenartist: Johannes Räihä Johannes Räihä Låtskrivare
Producent/mix: Norbert Lukács

Ouzo
Ja, jag känner igen dig i mig Blicken full av samma oro Men två öl in känns väl ingenting Så vi byter mörker mot haven Katterna
mot engångskameror Bougainvilleas och turister i guld
Vi dricker ouzo på balkongen Kanske för tidigt för att vara okej Nej jag får inga kickar längre Men jag får det när jag är med dig

Man måste hålla den här festen vid liv Så länge det går För min vän som dog precis Blev bara 30 år Jag blir hellre som han och
kämpar på Än å lever som en idiot i tusen år

Jury: musikerna Anna Järvinen, Adam Tensta, Mikko Rajala samt Sinikka Lindquist från Sverigefinska
delegationen och Ismo Waronen från Sveriges Radio Finska.

Sverigefinska delegationen har varit väldigt nöjd och positivt överraskad av tävlingen.


Vi vill tacka alla som har deltagit i tävlingen. Det är fantastiskt att så många unga
engagerade sig. Vi fick många bidrag på finska och på svenska och flera på både
finska och svenska och artisternas ålder varierade från 14 till över 80 år, vilket är
underbart. Man kan se att den sverigefinska kulturen lever starkt och känslan för det
sverigefinska finns kvar även om man inte kan det finska språket. Nu vann en låt som
är på svenska och det ger en bild om hur vår verklighet ser ut idag.”
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