
Mika Akim släpper debutalbumet Till kroppen den 23 oktober 2020 på Malmöbaserade 
proggbolaget Krumelur Records. Huvudpersonen är Mika Persdotter, som vrider och vänder på 
både ljud och berättelser från sitt eget liv när hon skriver musik. Debutalbumet med titeln och 
temat Till kroppen består i grunden av helande sånger, tillägnade hennes egna kropp och 
historien den bär på. Vi hör texter på både svenska och engelska med kärlek till kroppen 
genom olika perspektiv. Hela skivan börjar med en drone skapad av vinglas, i nästa nummer 
knakar stråkar mot strängar som grenar i en skog. Vi får lyssna till en gammal kassett-
inspelning där 5åriga Mika sjunger, uppspelat baklänges. En av sångerna är skriven över ett 
telefonsamtal mellan Mika, hennes mamma och mormor, och i nästa låt dyker det upp en 
trumorkester. Mika har spelat in allt själv och har med sig musikerna Tove Bagge och Ossian 
Ward i låtarna som på ett helt eget vis är en blandning av folkmusik, pop, improvisation och 
americana.

Till kroppen: 
Mika Persdotter - viola d’amore, viola, sång, ngoni, ukulele, vinglas, keyboard 
Tove Bagge - viola, sång, vinglas, hemmagjorda ljud
Ossian Ward - gitarr, trummor
Cover art och design av Sara Bergqvist
Foto av Lenny Gonzalez
Mix av Åke Linton (svenska grammofonstudion)
Master av Hans Olsson Brookes
All musik skriven och arrangerad av Mika Persdotter
Utgiven på Krumelur Records
Inspelad på Skrova Fyr i Lofoten, Strengelegen i Köpenhamn och i Mikas kök.

Mer om Mika Persdotter och Mika Akim: www.mikapersdotter.com

Mika Akim ”Till kroppen” album release 23 oktober 2020

Om vi kunde släppa taget, låta kroppen vara fri en gång för alla
kroppen tröttnar, snälla låt den vara, låt den växa, låt den gro

tacka din kropp som bär på ditt hjärta
tacka din kropp som bär på din själ

Releasespelningar:
23/10 Göteborg
24/10 Köpenhamn
25/10 Fanø
7/11 Malmö
12-15/11 Tjeckien turné


