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Matti Norlin och Mikael Rönnberg från Hoting är
två allsidiga musiker med bakgrund från så skilda
musikstilar som klassisk musik, hårdrock,
körsång, blues, visor, gospel med mera. Båda har
dock ett stort intresse för folkmusik, och särskilt
för den lokala spelmanstraditionen i Hoting/
Tåsjö-området som under lång tid har fått ligga
stort sett odokumenterad.
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Särskilt många visor på den dialekten finns inte dokumenterade, så Matti och
Mikael har därför skrivit, och översatt, ett antal visor för att därigenom bevara ord, uttryck, människor,
händelser och skrönor.
Resultatet av detta har blivit Visärn, en fullmatad CD-produktion med underfundiga texter av allehanda
lokala, smått legendariska upphovsmän. På Visärn finns massor att skratta åt eller grubbla över.
Universell visdom når lyssnare på ett sätt som bara Tåsjömälet kan överbringa! Vi hoppas att Visärn
ska skapa ett nytt intresse för vårt viktiga dialektala och musikaliska arv!
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