
Pressmeddelande: 
 
Darya & Månskensorkestern släpper nytt album och åker 
på turné! 
 
 
Det hyllade bandet Darya & Månskensorkestern från Stockholm släpper 
sin andra skiva i april. Första singeln från skivan finns nu ute, en 
nytolkning av en gammal rysk schlager som på finska är känd under 
namnet Miljoona Ruusua (miljoner rosor). I vår turnérar bandet landet 
runt på allt från rockklubbar till äldreboenden, och från Malmö till Umeå. 
 
 
 

 
 Darya & Månskensorkestern, Foto: Jonas Jörneberg 
 
I april släpper det sverigefinska tangobandet Darya & Månskensorkestern sin andra fulllängdare "Innan 
döden". Skivan tar vid där den förra hyllade och slutsålda "Älska, lid och glöm" slutade, men med ett 
mer utvecklat, om än svårdefinierat, sound. Med så vitt skilda genrer som tango, rumba, surf-rock, 
beguine, exotica, vals, schlager och iranskt svårmod har orkestern tillsammans med producenten 
Sebastian Aronsson vävt ihop en skiva som känns både modern och nyskapande men med en fot kvar 
djupt i den finska tangokulturen. Musikens syfte är fortfarande att fungera som smörjmedel och 
soundtrack till dansbanorna, men djupet är större och mörkret påtagligare. Darya & Månskensorkestern 
vill skapa en egen musikalisk värld och mytologi. Mörk, sorgsen och drömsk. Orkesterns har gjort 
många samarbeten med den sverigefinska artisteliten, och ett av dem har getts plats på skivan: Anna 
Järvinen som sjunger den vemodiga Tulkaa Kotiin – Kom hem.  
 
En första singel från albumet finns nu ute och har redan börjat spelas i radio: Miljoona Ruusua – 
Miljoner rosor 



Bakgrund och historik 
 
Darya och Månskensorkestern från Stockholm har sedan 2004 spelat världens vemodigaste musik, 
finsk tango. Genom att blanda in exotica, beguine, finsk ståltrådsrock, vals, iranska krigssånger och 
schlager i den finska tangon har orkestern vunnit en stor publik i alla åldrar och från alla sorters 
bakgrund. Orkestern har turnerat i hela skandinavien och även Tyskland och gjort musik till teater och 
film, nu senast till prisbelönta filmen "Ingen riktig finne" som nyligen vann två Jussi-statyetter 
(Finlands motsvarighet till Guldbagge) bl a för bästa filmmusik.  
Orkestern har också drivit den succéartade klubben Tangopalatsi på Södra Teatern i Stockholm sedan 
2005. I det forumet har Darya & Månskensorkestern samarbetat med en lång rad artister med finsk 
anknytning, bland andra Frida Hyvönen, Markus Krunegård, Anna Järvinen, Arja Sajonmaa, Nina 
Ramsby och Love Antell. Klubben har blivit en mötesplats för sverigefinnar i olika generationer och 
även svenskar utan anknytning till Finland som upptäckt den finska musiken.  
 
 
 
Fakta 
 
Albumet ”Innan döden – Ennen kuolemaa” släpps den 17 april på Månskensorkestern egna bolag. 
Skivan är producerad av Sebastian Aronsson som tidigare gjort skivor med Stefan Sundström, Stina 
Berge med flera. Bland skivans 11 spår märks många finska tangos och schlagers från 40-talet och 
framåt, men även persiska krigssånger och en amerikansk cowboylåt. Anna Järvinen medverkar på 
skivan. 
 
 
Darya och Månskensorkestern består av musiker med bakgrund i allt från punk till 
teatersammanhang. Bland medlemmarnas andra projekt kan nämnas Moneybrother, Stina Berge, Club 
Killers, Turteatern, King Olivers Revolver, Andreas Grega, Iryas Playground m.m.  
 
Medlemmer i bandet är: 
Darya Pakarinen (sång), Viktor Littmarck (fiol), Amanda Fritzén (dragspel), Viktor Brobacke 
(trombon), Daniel Rossetti (gitarr),  Oscar Nygren (kontrabas) John Hugardt (trummor)  
 
 
 
Länkar 
 
Singeln Miljoona Ruusua: Darya & Månskensorkestern – Miljoona Ruusua  
 
Hemsida: www.manskensorkestern.se 
 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=XfzQRvBfkdA 
 
Live från SVT: http://www.youtube.com/watch?v=1tjAjeCQF_w 
 
Klipp från filmen "Ingen riktig finne" (live): http://www.youtube.com/watch?v=9YIaL7UpFTw 
 
Klipp från filmen "Ingen riktig finne"  med Anna Järvinen (live): 
http://www.youtube.com/watch?v=m5Lx6n6-mxI 
 
 
 
Kontakt: 
 
Daniel Rossetti 
info@manskensorkestern.se 
Tel 070 714 38 32 
 
 


