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Laulaja-lauluntekijä Marja Mattlar teki ensimmäisen laulunsa                          

Sateen jälkeen nimisen vuonna 1970, mutta  ensilevynsä                                                                                                            

Pariisi-Vuorenkylä ilmestyi vasta  1993. Miksi vasta silloin, yli 20                                                                                               

vuotta myöhemmin? Kauppoihin 27.10.2010 ilmestyvä Varhaisten                                                                                       

parhaita -kokoelma tarjoaa ehkä vastauksia kysymykseen.                                                                                                        

Albumi sisältää nimensä mukaan parhaita harvinaisuuksia                                                                                             

enimmäkseen Marjan uran alkutaipaleelta, lauluja joita kysytään ja                                                                                     

kaivataan juuri tällaisina alkuperäisinä versioina. 

Ensin oli tarkoitus vain pelastaa ajan hampaalta komeroon                                                                                                    

arkistoidut, enemmän tai vähemmän ensilevy mielessä aikoinaan                                                                                            

tehdyt kela- ja dat-nauhat. Nauhat digitoitiin talvella 2008-09.                                                                                                    

Näitä varhaisia äänityksiä kuunnellessa kypsyi ajatus, että osasta                                                                                                

niistä voisi olla muuhunkin kuin vain arkistoitaviksi.                                                                                                                  

Ensilevyn teko oli Marjan tähtäimessä ensimmäistä kertaa tosissaan vuonna 1985. Tätä kokonaisuutta 25 vuotta 

myöhemmin arvioidessa nousi luontevasti esiin viisi laulua, jotka löysivät paikkansa Varhaisten parhaita  -kokoelmalla. 

Muut kokoelmalle poimitut laulut on äänitetty hajanaisemmin eri tarkoituksia varten eri tilanteissa ja paikoissa.  

Varhaisten parhaita -kokoelmalevylle Marja valitsi 12 sellaista laulua, joita ei myöhemmillä levyillä ole sekä kolme sellaista 

laulua, joiden versio poikkeaa huomattavasti levytetystä versiosta.  

Samanaikaisesti kokoelmalevyn kanssa toteutettiin jo pitkään suunnitteilla ollut nuottikirja Säv & san Marja Mattlar. Yari 

teki nuotinnustyön laulujen levytysversioita kuunnellen, mahdollisimman yksinkertaisella melodia - sanat - soinnut -

periaatteella. Nuottikirjaan Marja valitsi mukaan ne laulut, joita eniten oli nuotteina kysytty, sekä keikoilla suosituimmiksi 

osoittautuneet laulut. Muutama laulu päätyi nuottikirjaan myös ihan intuitiivisista syistä, siksi että ne vain ikään kuin 

kuuluivat kokonaisuuteen.  

Koska kokoelmalevy ja nuottikirja oli alusta alkaen tarkoitus julkaista yhtaikaa, niiden ulkoasut suunniteltiin yhteneväisiksi. 

Graafikko Minna Mäkipää toteutti herkkinä kukka-aiheina ja ornamentteina näyn siitä, miten lauluntekijän ajatus ja tunne 

vähitellen kasvavat sanoiksi ja säveliksi ja miten nämä sanat ja sävelet yhä jatkavat kasvamistaan kuulijan yksilöllisenä 

kuuntelukokemuksena. 

Varhaisten parhaita -kokoelmalevy ja nuottikirja ilmestyvät siis samanaikaisesti 27.10.2010 
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