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100k streams on spotify
2k followers

Följ henne via samtliga sociala
mediakanaler (@annavild ) för senaste
updates.

Agent: Anette Ståhl Tel: 0707-180 120

Med musikens hjälp binder hon

Enmusa

samman dagsaktuella, terapeutiska

Wollmar Yxkullsgatan 35

perspektiv med gårdagens samhälleliga

118 50 Stockholm

missöden och magiska folksagor.

Anna Vild är låtskrivaren och artisten med
framgångar på konsertscenen. Anna är en
trollbindande historieberätterska och
berörande liveartist med ett brinnande
hjärta för vår nordiska kvinnohistoria, inte
minst när det kommer till de
bortglömda trolldomsprocesserna på
1600-talet.

Frikostigt bjuder Anna
lyssnarna på drömmande
kuriosa och målande
anekdoter
..inom såväl mjuka jazzlandskap:

https://www.youtube.com/watch?
v=HrLe6gw1m8M
..som
countrydoftande vispop:

https://www.youtube.com/watch?
v=fw7_uvNRAl8
..nordisk folkmusik och lockropet kulning:

https://www.youtube.com/watch?v=mALHHbs3zQ&t=49s
Anna har ett gediget och växande engagemang
på sociala medier bland nordiska
friskvårds, vildmarks och naturbloggare:

https://www.instagram.com/annavild/
Hör Annas egen historia i denna
kortdokumentär:
https://youtu.be/N95Bw4Kspe0

För mer information: www.annavild.se
Vill du veta mer om hennes turné eller boka henne för konserter, visfestivaler, stadsfestivaler,
kyrkor, allsångsevent eller
företagsevent kontakta Anette Ståhl / Enmusa Music, tel: 0707-180120
anette@enmusamusic.com

Utöver musiken ger Anna kurser,
privat sessioner och större
workshops i den nordiska
lockropstraditionen KULNING.

Läs mer om detta här:
annavild.se/kulning

Sagt om Anna
"Anna Vild har en stark röst som fyller hela parken. Hennes
mellansnack är skarpa och analytiska, musiken harmonisk. Tonerna
klinande klara" - Piteå Tidning

”Anna

♥

Det var tårfyllda ögon och magisk stämning under hela

dagen. Din röst mjukar upp våra hjärtan och min tacksamhet går inte
att sätta ord på” – Juice o Yoga, Kärleksparken

”Närvaron i Annas framträdande var total. Fängslande bra prestation.
Vi får anledning att återkomma till denna Anna Vild vid senare
tillfälle.” – ptown.se

”Nånstans kring konsertens slutfas förtrollas jag av en ljuvligt
speldoseplinkig ballad med varmt blås, varpå dragspelet åker fram
och i sällskap med akustisk gitarr, kontrabas och en överjordisk sång
från Anna vild” – Norrbottens kuriren

