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Brita Björs blir folkmusikens Beyoncé: En humoristisk hyllning till storhetsvansinnet

Hur skulle superartisten Beyoncé låta i svensk folkmusiktappning? Kanske som Järvsöbördiga sångerskan och artisten Brita Björs, som snart har
premiär för sitt projekt" Folkmusikens Beyoncé" i Malmö.

"Folkmusikens Beyoncé" är Brita Björs stora enkvinnsshow, som vill hylla storhetsvansinnet som drivkraft. Folkmusikens hemvävda image får krocka med Beyoncés
utmanande utstrålning och påkostade shower med sexiga kläder och danser, ljusexplosioner – och moderskap.

En sak som Beyoncé och Brita har gemensamt är just att de uppträtt/uppträder när de är höggravida.

– Sonen Jussis småsyskon väntas i oktober, förklarar Brita Björs.

Läs mer: Brita Björs charmade Ljusdal

Brita Björs växte upp på ett lantbruk i Järvsö, mitt i folkmusiken. Hon är sångare, musiker, musiklärare, kompositör och scenkonstnär, utbildad vid folkmusiklinjen
på Musikhögskolan i Malmö. Numera bor hon i en lägenhet i Malmö och är egen företagare i den bransch hon brinner för.

Vad var det som fick dig att söka inspiration från Beyoncé?

– Helt enkelt för att Beyoncé är så sanslöst tuff. Hon gör så spektakulära, storslagna, häftiga grejer, det går liksom inte att värja sig tycker jag. Jag ser mig ju inte som
nåt popsnöre alls, jag är hopplöst folkmusik-ute och populärkultur är inte min starka gren, men jag blir alltid tagen av de grejer hon gör.

Beyoncé och Brita Björs, superdivor som gärna visar gravidmagen på scenen.

Brita Björs inspireras av Beyoncés utmanande scenshower när hon nu framträder som "Folkmusikens Beyoncé". Fotona är
tagna på gården Björs i Järvsö.
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Sedan du började arbeta med projektet – som har premiär 18 augusti – vad har du lärt dig?

– Dels är det ju en härlig process att gå in i en genre och ett uttryck som man inte är van vid. Sexig diva, superstar, flawless. I mitt vanliga uttryck så spelar jag ju
oftare på motsatta värden, att vara opolerad, rå, hårig, grov, ogenerad och så vidare. Det är intressant att utmana sig och försöka gå in i andra attityder än de man är
van. Och väldigt härligt just det där att lyfta sig själv till nya höjder, att likställa sig med en av de allra största artisterna, att påstå att man är en superstar, då blir
man liksom det. Alla håller med! Hur sjukt är inte det?!

TV: Brita Björs, i Järvsödräkt, går loss på stol:

Några speciella låtar/texter som du inspirerats av?

– Ur Beyoncés repertoar så är det väl Run the world (girls) som var min första riktiga favvolåt, till stor del för hennes fantastiska liveframträdande på Billboard 2011.
Formation från senaste albumet är ju väldigt stark, och fascinerande hur stort genomslag den hade i USA, när Beyoncé plötsligt gör politisk pop av sitt svarta arv,
och går in i Black lives matter-rörelsen. När jag nu lyssnat in mig på Lemonade-albumet så har jag hittat många favoriter där: Hold up, Sorry och Formation är mina
favoriter just nu. Det där ilskna upproriska gillar jag mest.

Showen "Folkmusikens Beyoncé" spelas på Bastionen i Malmö 18–20 augusti. Därefter blir det paus och barnafödande innan showen tas upp igen nästa år.

– Föreställningen kommer att spelas i Gävleborg också, men först nästa år, säger Brita Björs.

Britas syster, Ida Björs, är konstnär och ansvarig för kostym och rekvisita. Hon har gjort flera textila projekt tidigare, som handlat om att nyskapa den svenska
folkdräkten och utveckla dräktbruket. Med sig i projektet har Brita också Tove Sahlin, som regissör och koreograf, samt Josefin Hinders Sjövall, som har gjort
ljussättning och scenografi.

Läs mer: Hälsingar i låttävling
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