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HEIKKI KIVIAHO
släpper första egna singeln
Heikki Kiviaho är en välkänd musiker och personlighet inom musikbranschen och många känner igen honom både som basist och
producent sen flera decienner tillbaka. Men nu är det äntligen dags
för Heikki att den 21 juni släppa sin första riktigt egna debutsingel
Stay under namnet Heikki Kiviaho & The Tigers. Låten släpps bland
annat via plattformar såsom Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon
Music, Youtube, Deezer och Google Play.

Heikki började sin musikaliska bana, som basist, i slutet av 70-talet.
Då inom med punken. Musiken har alltid betytt mycket för Heikki och
han har en diger lista på artister han både spelat och turnerat med (se
efterföljande sidor). Men det är först nu som han alltså släpper sin allra
första egna singel.
Heikki säger: ”jag har aldrig varit rädd för att kasta mig ut på hal is och
ta mig an nya utmaningar. Det är också en av grundstenarna till att
jag idag kan kalla mig multikonstnär... inte specialiserad på något, men
duktig på allt - och att släppa egen musik just precis nu känns helrätt!”
Artistnamnet Heikki Kiviaho & The Tigers föddes ur att Heikki, under
arbetets gång med låten, har samarbetat med musiker och personer i
produktionen som alla och envar har varit en viktig del i skapandet. Dessa personer som på något sätt varit med, eller kommer vara
med och bidra, kallar Heikki för sina tigrar och de skall också genom
namnet hyllas för det.
Några av tigrar som medverkat till singeln Stay är; Joakim Berg, Kalle
Katz, Mauritz Möller, Joel Kiviaho, Krister Rubensson, Marcus Sjöberg,
Lisa Lach.
Sen 1999 är Heikki en av de fasta medlemmarna i bandet Sator, där
han spelar bas. Sator är ett av Sveriges största rockband. De turnerar
fortfarande flitigt och spelar in ny musik kontinuerligt. Sator, liksom
många andra i artistvärlden, är ju nu dock väldigt påverkade av rådande situation med Coronapandemin.
För mer information, kontakta:
Heikki Kiviaho
Telefon 0707 33 60 99
Email heikki@kiviaho.se

Fotograf Antti Savolainen

Idén till låten Stay föddes under februari 2020 då Heikki var i finska
Loviisa för ett konstnärsresidens. Under vistelsen i Finland fick Heikki
möjligheten att utveckla och utforska sitt egna konstnärsskap, där och
då föddes även tankarna om att nu kanske det skulle vara rätt att släppa
egen musik, då tanken alltid har funnits där.

HEIKKI KIVIAHO
DISKOGRAFI

ARTIST/BASIST			

SKIVPRODUKTIONER					

ÅR

BASIST				

TURNÉER							

ÅR

HEIKKI KIVIAHO & The Tigers
Singel, Stay							2020
Byråkrat				Album, Byråkrat och Tillit					2018 - pågår
The Rainbow Arkestra			
Album 								2016 - pågår
Sator													1999 - pågår
					Album, Under The Radar
				2011
					Album, Basement Noise						2006
Lisa Miskovsky
										2003
					Album, Fallingwater och Changes		 		2003
Thåström 				Album Mannen som blev en gris 				2002
					Album Det är ni som e dom konstiga det är jag som e normal
1999
Tommy Nilsson 			Singel, Din skugga på mitt täcke 				1999
John Holm 				Vägen till Kalifornien 					1999
Whale					Album, All Discodance Must End In Broken Bones
1998
Ingo&Floyd 				Album, Ingo&Floyd, Highways in stereo och Peel		
1989 - 1995
Minx					Singel, It’s Reality
					1984
					Singel, Övergivna tårar 					1980
					

Byråkrat												2018 - pågår
Bandyfarsan
Musik till Bandyfarsan en dokumentärfilm av Håkan Berthas
2009
John Me				Love is my drug & Run		
				2009
Lisa Miskovsky												2003 - 2008
Joey Tempest 											2002
Sator 													2001 - pågår
Tityo 												2001
Thåström												1999 - 2002
Whale													1996 - 1999
Louise Hoffsten 											1996 - 2002
Jay-Jay Johanson			
							1996
Joakim Niels 				Jag lever än							1995
Suzzies Orkester											1993 - 1994
Ingo&Floyd 												1990 - 1995

PRODUCENT 												

ÅR

Strip Music				Album, Hollywood and Wolfman				2006
Le Mans				Album, Rebelaction
					2006
Le Mans				Singel, Things to bend						2006
Le Mans				Singel, Rolling the stones
				2006
Fatboy 				Album, Steelhearted
					2003
Kent 					Dubbelalbum, B-sidor 95-00
				2000
Jay-Jay Johanson			Album, Whiskey		
					1996
Jay-Jay Johanson			Singel, So Tell The Girls that I am Back In Town 		1996
Jay-Jay Johanson			Singel, It Hurts Me So 					1996
Marküs & Ronny Rooster		 Singel, Köttbullelåten 					1996
Kent 					Singel, Rödljus (bonusspår på singeln Kräm)			1996
Kent 					Singel, En helt ny karriär (bonusspår på singeln Kräm)		
1996
Kent 					Singel, Att presentera ett svin (bonusspår på singeln Halka)
1996
Kent 					Singel, Gummiband (bonusspår på singeln Halka)		 1996
Kent 					Singel, Verkligen (bonusspår på singeln Gravitation)		 1996
Kent 					Singel, Livrädd med stil (bonusspår på singeln Gravitation)
1996
The Breitholtz Music Group
Singel, Christmas ( Baby Please Come Home)
		1995

För mer information, kontakta:
Heikki Kiviaho
Telefon 0707 33 60 99
Email heikki@kiviaho.se

