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Hvilke prosjekter holder du på med 
akkurat nå og hva er dine planer for 
fremtiden?

– Jeg er med i bandet Gabba som nylig
var aktuell med utgivelsen av debut-
platen «GABBA». Det går i øvelser og
forberedelser til fremtidige konserter og
opptredener. Vi øver jevnlig i et musik-
kollektiv på Smestad i Oslo. Jeg har
også holdt foredrag om joik for studen-
ter i Norges Musikkhøyskole, og det er
veldig spennende å formidle kunnskap
om joik til unge musikere. Utøver det er
det ikke så mye tid til andre musikkpro-
sjekter, da jeg er student på fulltid og

studerer IT ved Universitetet i Sørøst-
Norge. Men jeg er ferdig i juni og da får 
vi se hvordan fremtiden blir. Kanskje 
søker jeg meg jobb i Tromsø for å være 
litt nærmere familien. Men joiken og 
musikken vil jeg alltid ha med meg.  

Kan du si litt om din barndom og opp-
vekst, og hva som gjorde at du valgte 
karriere som joikeartist?

– Jeg er nordsamisk og ble født og
oppvokst på et sted som heter Maze i
Finnmark, omtrent seks mil nordøst
for Kautokeino. Familien driver med
reindrift, og det har vært veldig fint å
vokse opp i slike omgivelser. Man kom-
mer da mye nærmere naturen. Jeg var
mye ute med familien min når de skulle
flytte flokken på vår og høst. Det er noe
spesielt med vidda og man får et litt annet 
syn på naturen enn barn som vokser opp
i en by, forteller John André og fortsetter:

– Joik er noe som jeg har holdt på

med siden jeg var liten, siden jeg tidlig 
var musikkinteressert. Første gang jeg 
stod på en scene, var da jeg var jeg seks 
år gammel. Det var artig. Senere gikk jeg 
musikklinjen på videregående skole i Alta 
der jeg også spilte trommer. Senere ble 
det musikkonservatoriet i Kristiansand. 
Der ble jeg kjent med andre musike-
re som var interessert i et spennende 
musikkprosjekt. Vi blandet joik med 
andre musikkuttrykk og det var veldig 
inspirerende og lærerikt. Dette var også 
bakgrunnen for etableringen av bandet 
Gabba som jeg i dag er en del av. 

Hva betyr joiken for deg, både i profe-
sjonell sammenheng, men også for egen 
livsmestring i hverdagen? 

– Det betyr veldig mye. Joik er jo på en
måte en naturlig del av meg både pro-
fesjonelt og personlig. Man må jobbe
mye med å forberede en konsert eller
innspilling, og det krever tid og 

Joik som Joik som folkemusikk og terapifolkemusikk og terapi
Joik er en samisk musikkform og hører til blant Europas eldste folkemusikktradisjoner. Joik har alltid hatt en 
særegen plass hos den samiske befolkningen og kjennetegnes av en spesiell syngemåte som brukes i både 
glede og sorg, i store og små sammenheng, og også som meditasjon. Den bevisstgjør forståelsen for menne-
skets plass i naturen og skaper indre dialog. 

Navn: John André Eira, født: 1991
Bosted: Opprinnelig fra Maze, bosatt i dag i 
Hønefoss
Yrke: Musiker/joiker, vokalist i bandet Gabba
Aktuell: Opptrer på prosjektet «URKRAFT» i regi av 
NNH og Riksscenen
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ressurser. Å være musikalsk er en ting, 
men hardt arbeid og øvelser er det som 
står bak kulissene for at publikum skal 
få best mulig opplevelse. 

Joik bidrar også til personlig utvikling. 
Den kan brukes i både gledes- og sorg-
tider. Hvis man føler seg nedstemt eller 
man ikke har det så bra, er joiken en fin 
måte å få trøst på. Mange samer snakker 
også om, at når man joiker, så glemmer 
man tid og sted. Dette gir rom for reflek-
sjon og indre styrke i takt med naturen. 
Så jeg kan absolutt si at joik bidrar til livs-
mestring; det å håndtere blant annet per-
sonlige utfordringer, motgang og alvorlige 
hendelser på en god måte. Man får en 

trygghet og tro på egne evner til å takle 
vanskelige situasjoner. Og det er en spe-
sielt ting med joik også; man blir sjeldent 
lei seg når man joiker, men stort sett glad.

Kan joik sees på som en form for terapi 
og helseforebygging, og i så fall på hvilken 
måte?

– Joik er absolutt en helsefremmende fak-
tor. Jeg pleier å si: hva gjør man når man
er glad? Da joiker man. Og hva gjør man
når man ikke er glad? Da joiker man, sier
John André.

– Jeg har merket det at joik er en veldig 
bra form for terapi. Man blir sterkere 

mentalt. Dessuten får man mye bedre 
kontroll over pust og lungekapasitet, noe 
som gjelder for alle sangere generelt. For 
meg er joiken som terapi først og fremst 
knyttet til det mentale.

Det har også vært en del snakk om joik 
som forebygging av demens. Ved å joike 
personer man har relasjon til, kan man 
kanskje få tilgang til en side av hukom-
melsen. Det er det man forsøker å finne 
ut av i forebygging av demens. 

Kan du gi en kort definisjon på joik?

– En joik er en måte å beskrive sine
omgivelser på. Man lager en joik, for
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eksempel til en annen person eller til 
natur, dyr og landskap. Joiken skal for-
søke å gi et bilde av hvordan personen 
er, og dette gjøres ved bruk av melodi og 
tekst. Filosofien er den at hvis jeg lager 
en joik til deg, så er den joiken ikke en 
joik «om deg», men det er «din joik» og 
det er du som eier denne joiken. Det blir 
på en måte som et maleri av deg hvor 
jeg er maleren og du er objektet. 

Men hvordan er det for eksempel å joike 
seg selv?

– Det er ikke uvanlig å joike seg selv,
men dette var lenge sett på som en slags 

selvskryt og noe man ikke burde gjøre. 
Men nå har det blitt mer vanlig.

Kan man lære seg å joike hvis man ikke 
er samisk?

– Ja, alle kan lære å joike hvis de vil.
Da må man lære det av folk som er
god på det. Den som skal lære bort må
både videreformidle den tekniske biten
når det gjelder stemmebruk, men minst
like viktig kunnskap om det filosofiske
grunnlaget. Man kan ikke lære joik uten
å komme til kilden.

Vi i NNH gleder oss til å se deg under 

«Urkraft» den 16. september på 
Riksscenen. Hva vil du presentere for 
oss på seminaret og konserten?

– Jeg vil presentere en god blanding
av både gamle og nye joiker, og ikke
minst spre glede og god stemning. På
seminarer kommer jeg til å fortelle litt
om hva joiken har betydd for meg og
hva jeg har fått ut av det. På konserten
om kvelden vi jeg sammen med ban-
det mitt fremføre både tradisjonelle
joiker, men også blanding av joik og
andre musikkuttrykk. Jeg gleder meg
til dette, og jeg gleder meg til å treffe
dere, avslutter John André Eira.


	_Hlk102385302
	_Hlk102386307
	_Hlk102648608
	_Hlk102649681



