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From Me to You
Rebecka Aavanen
  
Lovsångsledaren Rebecka Aavanen skivdebuterar 
med countrydoftande EP och Erik Runeson  
(Gemenskap, m fl) spelar och producerar.

Rebecka Aavanen är född i Sverige, utanför Kumla, 
uppvuxen som missionärsbarn på Zanzibar i Afrika, 
flyttade till Uppsala med familjen som ung tonåring 
och bodde där till 2013 då hon gifte sig med Juhani 
och flyttade till Åland. Där bor paret idag tillsam-
mans med sina två barn.

Sång och musik var tidigt en stor del av Rebeckas 
liv. I grundskolan fick hon höra country för första 
gången och sedan dess har den musikgenren haft 
en speciell plats i hennes hjärta. I gymnasiet började 
hon skriva egna sånger. En av dem blev kommande 
singeln ”Walking”.

Rebecka blev mer aktiv inom lovsång när hon flyt-
tade till Åland och att lovsjunga Gud är något som 
hon brinner för. Genom sin musik önskar hon för-
medla vem Gud är, Hans kärlek till oss och uttrycka 
sin respons till den kärleken genom lovsång.

Drömmen om att vara artist, tog Rebecka tag i 
2017 och har sedan dess spelat in sin musik när livet 
tillåtit – parallellt med familjeliv och genom pandemi. 
Erik Runeson, som tidigare bland annat har spelat 
in fler skivor i Adoras serie Gemenskap, har produ-
cerat skivan och spelar alla instrument, tillsammans 
med Rebecka. Mastering står CJ Grimmark (Narnia, 
Jerusalem) på Lighthouse Mastering för.

EP:n har release 16 september 2022 och innehåller 
Rebeckas fem egna sånger och givetvis återfinns en 
touch av country i musiken.

From Me to You ges ut av skivbolaget Adora 16 
september och distribueras via JONO och Livets 
Ords Förlag. 
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01 - Only You Can Save Me

02 - Walking

03 - Rain

04 - Just To Follow

05 - Wordlessly
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