COUNTRY LIFE

Country Life är förmodligen ett av Finlands äldsta
"nulevande" countryband. Officiellt grundades

bandet den 4.9.1977 av bröderna Börje och Peter
Nylund samt kusinen Rejd Nylund och dennes
kompis Peter Edström. Redan tidigare hade
Nylundarna jammat countrymusik tillsammans så
det var aldrig något snack om vilken musikstil
man skulle ägna sej åt. När sedan ytterligare en
kusin - Gunder Lövsund - anslöt sej till bandet så
konstaterades bara lakoniskt att det hela nog
handlade om ett "släktfel". Efter några år av
regelbundna övningar och små spelningar fick
Country Life en fin förstärkning från utlandet i
form av kanadafinländaren Henry Riihimäki som
anslöt sej till bandet 1983.

Country Life har två gånger blivit finländska mästare i country musik (andra gången tillsammans med Sonja
Biskop) och har härigenom även fått representera Finland i Euro Country Music Masters (eurovisornas
motsvarighet inom country) och här belönats med en sjätteplacering i verkligt hård konkurrens.
När det blev tal om att göra en skiva så beslöt sej Country Life på välkänt österbottniskt maner att "det här
gör vi själva". Sagt och gjort: man satte igång och byggde en studio på talko vid Ejde i Purmo, bildade ett
eget produktionsbolag "Music Barn Productions", samlade ihop en massa egna låtar och satte igång med
inspelningarna.
Första skivan fick heta "Nashville Dreams" och eventuellt närde man lite drömmar i den vägen på den tiden.
Skivan blev - trots att alla var helt oerfarna som studiomusiker, producenter och tekniker - något av en
succé. Läsarna av den ansedda rikssvenska musiktidskriften Kountry Korral - ledande inom branschen i hela
Skandinavien - korade "Nashville Dreams" till årets nordiska countryskiva 1986 och Country Life valdes
samtidigt till årets nordiska band. Även den uppföljande skivan "Ten Years" nådde framskjutna placeringar i
olika omröstningar.
Country Life turnérade flitigt på olika countryevenemang runtom i de nordiska länderna under 80-talet och
början av 90-talet. Framförallt i Dalarna och i Stockholmstrakten fick bandet många fans. Country Life
hörde bl.a under ett helt decennium till "inventarierna" på den välkända countryfestivalen i Furuviksparken
i Gävle.
Country Life har också med äran i behåll fungerat som backup band för olika amerikanska och
skandinaviska artister under turnéer i Finland och Sverige. Bland dessa artister finns bl.a. namn som Mats
Rådberg (SWE), Robin Right (USA), George Highfill (USA), Doyle Holly (USA), Björo Håland (NOR), Tommy
Collins (USA), Elisabeth Andreasson (SWE). Bandet har också vid många tillfällen verkat som husband på
Country Road 13 Concert vid Emet Folkpark, Town ´n Country i Jakobstad (under Jakobs Dagar) och Crown
´n Country i Kronoby.
Under 2000-talet har Country Life bara gjort enstaka framträdanden. Bandet firade sitt 30-års jubiléum
2007 på Norrvalla i Vörå och kunde den gången glädjas åt att över 500 "hängivna" fans mötte upp.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Country Life "lever och mår efter omständigheterna" och varken
nedläggning eller comeback verkar vara aktuella för tillfället.

Discografia:
Nashville Dreams (1986 LP)
Season´s Greetings (1986 endast kassett,
julsånger)
Ten Years (1988 LP)
Off Stage (1990 endast kassett)
Tracks n’ Treats (2007 CD)
På Tracks-CD:n finns material från Country Life´s
tidigare produktioner och dokumentationer från
övningar, demoinspelningar och konserter från
den tidigare halvan av bandets verksamhet.
Sammanlagt innehåller dubbelalbumet hela 52
låtar.

Country Life består idag av (2015):
Rejd Nylund, sång och akustisk gitarr
- Rejd bor i Lillby och är numera till vardags egen företagare och inbiten cyklist och Vasaloppsåkare
Henry Riihimäki, elgitarr och sång
- Henry bor i Jakobstad och är en glad pensionär som ägnar sej åt golf på fritiden
Peter Nylund, steel guitar och sang
- Peter bor i Terjärv och är egen företagare i reklambranschen och har musiken som fritidssysselsättning
Peter Edström, trummor
- Peter bor vid Ejde i Purmo och är lantbruksföretagare
Börje Nylund, bas
- Börje bor i Kivjärv i Kronoby och har eget företag inom musik- och nöjesbranschen.
Musiker som tidigare medverkat i Country Life under kortare eller längre perioder:
- Gunder Lövsund, akustisk gitarr (Kronoby).
- Leif Hagnäs, akustisk gitarr (Karleby).
- Sixten Nyman, elgitarr (Nykarleby).
- Lars Backlund, akustisk gitarr (Kovjoki).
- Mats Lindh, trummor (Terjärv).
- Sonja Biskop (Lindh), sång och akustisk gitarr (Kronoby/Oravais).
- Toni Sandvik, trummor (Terjärv/Kovjoki).
- Esa Finnilä, elgitarr (Vasa)

