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Den 17 december släpper Jessica Falk albumet "Just Do It", ett pop- och rockinfluerat album inspelat i
Tennessee, USA. Den 22 oktober släpps första singeln, som också delar namn med albumet. Efter att ha
gått igenom tung förlust och sorg befann sig Jessica för några år sedan i ett vägskäl där hon valde livet. Med
sin musik vill Jessica Falk inspirera andra att ”orka lite till” och hitta modet att följa sina drömmar. Albumet är
tillägnat hennes mamma som gick bort för tio år sedan, i tsunamin i Sydostasien 2004. Producent är Scott
Baggett som tidigare jobbat med bl. a. Bonnie Raitt, Alison Krauss och Buddy Guy. Han beskriver
samarbetet med Jessica som ”en sann höjdpunkt” i hans musikkarriär. På skivan medverkar också bland
andra Pat Buchanan på elgitarr (Kenny Rogers, Dolly Parton, Billy Ray Cyrus m.fl.) och Chad Cromwell på
trummor (Neil Young, Mark Knopfler, Diana Krall, m.fl).
Det är september 2010 och Jessica Falk från Sundsvall är på väg till Nashville. Där, i ”Music City USA”, har hon ett möte
inbokat med Grammyprisade musikern Charlie McCoy, som samarbetat med giganter som Elvis Presley, Bob Dylan och
Johnny Cash. ”Jag tänkte att 'Antingen är jag tokig eller så lever jag mer än någonsin'”, berättar hon.
Efter fem tunga år av sorg, hade Jessica ett år tidigare bestämt sig. Smärtan efter moderns bortgång i tsunamin 2004
och en annan närståendes bortgång i cancer hade lagt sig som ett sorgedok över allt. En iskall, strålande vinterdag
2009 befann hon sig i ett vägskäl och bestämde sig för att hon måste ta en ny riktning. Samma dag skrev hon sin första
egna låt. Tidigare hade Jessica, i yrket som musikpedagog, skrivit musikaler till de lokala skoleleverna hemma på den
norrländska orten. Genom gig som barpianist runt om i landet hade hon också byggt en bred repertoar. Men hon hade
aldrig tidigare skrivit åt sig själv. Nu tog hon chansen att uttrycka allt hon burit inom sig och ta sig vidare. ”Musiken har
varit min rehabilitering”, säger hon.
Lite senare åker Jessica till Nashville. Hon har fyra egenskrivna låtar med sig och träffar några av stadens främsta
musiker. Charlie McCoy och Jessica möter varandra i musiken och blir goda vänner. Han bjuder in henne att uppträda
på några av stadens scener och sedan dess har Jessica varit tillbaka och hälsat på i Nashville ett tiotal gånger. Även
musikern Bobby Wood, som tidigare backat bl. a. Dusty Springfield och Wilson Pickett – och nu senast Garth Brooks, blir
en god vän och lite av en mentor. Han är också medlåtskrivare och spelar Hammond B3-orgel på skivan.
Albumets producent Scott Baggett säger så här om Jessica: ”Jag har arbetat med många fantastiska människor under
åren, men aldrig tidigare tillsammans med någon som har mer passion, beslutsamhet och glädje till musik än Jessica
Falk. Hon är född till att sjunga, spela, skriva och uppträda. Att arbeta med henne på 'Just Do It' är en sann höjdpunkt i
min musikkarriär. Jessicas vision kommer att uppfyllas.”
”Det här albumet är tillägnat min mamma, i år är det tio är sedan hon gick bort i tsunamin - nyförlovad på en strand i
Khao Lak. Jag levde därefter med en tung sorg, men till slut bestämde jag mig för att leva istället för att hoppa av. Den
där nyfunna livsglädjen formades till det här rockiga soundet”, säger Jessica.
Med albumet, som hon beskriver som ett ”livshalsband”, hoppas hon att kunna inspirera andra att hitta kraft inom sig.
Hon säger så här om den albumbetitlade singeln:
”Så länge man växer, utvecklas och ser till att göra saker som man mår bra av i livet är åldern bara en siffra. Men det
krävs mod att göra det man vill och tror på. Just därför skrev jag låten - för att peppa mig själv och andra till att våga
testa. 'Vad är det värsta som kan hända', brukar jag tänka. Det vore förödande att sitta på 'hemmet' och ångra sitt liv,
som en närstående till mig gjorde.”
Albumet är producerat, mixat och mastrat i Addiction Studios (rockgruppen Journeys studio i Nashville), dit Jessica
bjudits in.
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