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Pääkirjoitus
Suomen suvi on kauneimmillaan, vaikka hellesäitä vielä odotetaan.
Mutta valoisa aika, se saa mielen virkeäksi!
Uusi, helmikuussa valittu hallitus on koko talven opetellut uusia
työtehtäviä. Uskotteko, jos kerron(ihan näin meidän kesken)että
välillä on jouduttu vääntämään rautalangasta mallia.
Pikkuhiljaa hommat rupeavat hoitumaan ja toivottavasti näkyvää
tulosta saadaan aikaiseksi.
On tulossa mielenkiintoinen rautalankakesä. Ilahduttavaa on, että
lähes kaikki merkittävät rautalankatapahtumat ajoittuvat eri
viikonlopuille, jotta ihmiset-toivottavasti-pääsevät tutustumaan
mahdollisimman moneen festariin.
Kesän aloittaa Nastola, sen jälkeen Viikinsaari ja siitä viikon
päästä rautalankamusiikista nautitaan Sumiaisissa. Willatehtaan
Woodstockissa Hyvinkäällä jo wierailtiin, siitä raportti tässä
numerossa.
Rautalankafoorumilla on ollut juttua yhdistyksestämme, ihmisistä
siihen liittyen, monenmoista mielipidettä. Lukijat rakkaat:
toiveemme on tehdä Rautsikkaa yhdessä teidän kanssa. Lähettäkää
meille juttuja, kuvia ja toiveita, mistä tai kestä haluaisitte kuulla.
Kiroitusvireistä ei tarvitse kantaa huolta, tekstit käydään huolella
läpi, kuitenkin niin, että jutun juoni, ajatukset ja tunnetilat
noudattavat alkuperäistä tekstiä. Palkitsemme avustajia, teitä
rrautaisia amatöörejä ja ammattilaisia!
Suomalainen rautalanka on soinut jo viisi vuosikymmentä.
Nostetaan sille malja, kun tavataan. . .
Suloista Suomen suvea Rautsikan lukijoille!
toivottaa Ani(vpj)

Rautsikka:
Rautalankamusiikin Ystävät ry
Ani Lintusalo
Kokonkatu 27
33560 Tampere
puhelin: 040 722 8028
email: anilintusalo@luukku.com
vt päätoimittaja:
Ani Lintusalo
Lehdenteossa avustivat:
Risto Huostila
Risto Korhonen
Tuomo Lilja
Martti Lyden
Pekka Puputti
Kimmo Savolainen
Lehden Taitto:
Jani Mikkola
Seuraava lehti ilmestyy
syyskuussa 2010
Painosmäärä:
450 kpl
Painopaikka:
Tehokopiointi ky
Sammonkatu 35
33540 Tampere

Ps. Ramy:n kotisivut ovat avautuneet osoitteessa www.ramy.fi,
käykäähän katsomassa.

Etukannen kuva: Kimmo Savolainen
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Tiedonjulkistamisen
valtionpalkinto

Teksti:
Pekka Puputti

Jake Nyman (60v) pitkän linjan
musiikkitoimittaja Ylestä sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.
Populaarikulttuurin edustajista saman tunnustuksen ovat ennen
Jakea saaneet mm. Peter von Bagh
kolme kertaa, Kari Uusikylä, Ilpo
Hakasalo, Ilja Saastamoinen ja
Jukka Lindfors.

Rautsikan lukijoista varmaan suurin osa
kuuluu niihin ikäryhmiin, joiden sunnuntain aamupäivät “kirkonmenojen”
jälkeen kuluivat “Onnenpäivien” kuuntelulla. Hyvää musiikkia, juttuja ja
tarinoita kappaleista, niiden tekijöistä
sekä ilmiöistä musiikin ympärillä. Onnenpäivät oli jonkinsortin viihteellinen
opetusohjelma.
Kirjailijanakin Jake on kunnostautunut. Musiikin tietokirjoja ja ainakin yksi
ehkäpä omaelämänkerronnallinen romaanikin kuuluu tuotantoon.
Rocktieto 1 -3 oli Jaken ensimmäinen
teossarja. Selailin teokset läpi, sillä
silmällä, kuinka rautalanka ja surffi on
edustettuna 70- ja 80-lukujen taitteessa,
jolloin sarja ilmestyi. Sarja kertoo vain ja
ainoastaan ulkomaisista artisteita, bändeistä ja levytuottajista.
Osa 1 The Beach Boys on ainoa bändi
josta löytyy tietoa. Ihan kolmen sivun verran. Jake mainitsee mm. “The
BB oli lähes ainoa yhtye, joka pystyi
kamppailemaan suosiosta The Beatlesin kanssa.” Säveltäjänä Brian Wilson
pystyi panemaan kampoihin LennonMcCartney-tuotannolle. “Pet Sound”
on harvinaisen hyvin tuotettu ja upeasti
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sovitettu levy. On ollut tiennäyttäjänä
monelle yhtyeelle. The Beach Boysien
kokoelmista Jake suosittelee: The Beach
Boys Greatest Hits 1961-63, vuodelta
1966, Endless Summer -74, 20 Golden
Hits -77.

Toinen tilastomerkintä tulee Booker
T & M.G´s ja single “Green Onions”
vuodelta 1962. Osa kaksi, ei rautalankaa, ei surffia. Instrumentaalia
edusti hollantilainen Focus ja Hocus
Pocus kappale joka ei ole rautalankaa,
eikä surffiakaan, edes kuuden kupin
kumarassa.

Osa kolme. Mainitsee tyylilajeista surffin. On ollut amerikkalaisten teinien suosikkimusiikkia vuosina 1962 - 1965. Lajin edustajina mainitaan mm. Dick Dale,
joka juuri teki kuukauden kiertueen Euroopassa, muttei tullut Suomeen. Sääli.
Niin ja muita ovat olleet The Surfaris,
The Tornadoes? Vasta The Beach Boys,
oli joka mahdollisti surffin läpilyönnin.
The Shadows saa varsin suopean käsittelyn. Mainitaan olevan maailaman
tunnetuin
instrumentaalimusiikkia
soittava rockyhtye. The Shadows on
lanseerannut kokoonpanon standardin

eli soolokitara, komppikitara, basso ja
rummut. Historia ja hitit käydään läpi.
Tekstiä parisen sivua, sen lisäksi kuvia
sekä discografia.
Onhan se myönnettävä, että The Shadows on ollut merkittävin musiikillinen
esikuva Suomessa.
Kiitos uudemman painoksen, The Venturesin esittely oli jo paisunut 5,5 senttiin! Ensimmäisessä painoksessa oli
oleellinen puristettu kolmeen senttiin.
Saattaisi luulla, että kyseessä on varsin
vaatimaton yhtye? “New Gandy Dancerin” juuri ilmestyneessä kirjassa on

The Ventures levytyksiä 140 sivun verran. The Ventures ei siis tunnu miellyttävän Jakea. “Ne on kaikki tehty samalla
yksinkertaisella kaavalla: Ventures esittää rautalankaversioita kulloinkin suosiossa olevista kappaleista. Listoilla eivät
Ventures-levyt ole kuitenkaan näkyneet
lukuunottamatta Japanin levymyyntilistoja...”.
Kirjasarja sopii hyvin yleensä ulkolaista
populaarimusiikkia harrastavalle. Rautalankadiggarille anti on kovin heppoinen.
Jakelle vielä onnittelut !
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Laukaan Äijälässä Rautalankaa

Teksti:
Pekka Puputti

Omakustannelevyjä on tehty ja tullaan tekemään aina tarpeen niin vaatiessa. Tarve on halu julkaista omaa
tuotantoa, mutta levy-yhtiöt eivät ole kiinnostuneita. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää itsenäinen julkaisu. Hyvänä
puolena on, tulee juuri sellainen kuin haluaa. Budjetin puitteissa. Jakelutien puute, pahin miinus.

Rautalankaa Jees vol. 2 on jo toinen
kokoelma,
jonka
Rautalanka.
orgin
soittotaitoiset
nimimerkit
ovat kasanneet. On sinänsä varsin
ainutkertainen tapa tehdä levy. Kenties
toisilleen täysin tuntemattomat henkilöt
pystyvät puhaltamaan yhteen hiileen.
Tälläkin levyllä on yhdeksän eri
kokoonpanon kädenjälki. On hienoa,
että rautalanka innostaa omatoimiseen
ja vaihtoehtoisiin tapoihin toimia.
Nimimerkki
Mr
Moto
lienee,
toiminut koordinaattorina. Arvaus
perustuu keskustelupalstalla esitettyyn
suitsutukseen kyseisestä nimimerkistä.
Toden totta levyntekoon osallistui
yhdeksän
kokoonpanoa,
joista
kuusi oli saapunut Laukaan Äijälän
Seurojentalolle.
Mercedes Gents, Kuopiosta oli
ryhmämme ehdoton ykkönen. Saundi
oli korvalle mieluisa ja varsin hyvin

genreen sopiva setti. Aloitti Shadows
-medleylä ja heti tiukka siirtyminen
suomirautalankaan.
Galaxien
epäkiitollinen tehtävä oli olla se illan
viimeinen orkesteri. Lähes tyhjä
sali. Mutta meiltä symppispisteet ja
kakkostila. Lakeuden Kuu, Laihialta
asti, tästä meidän naapurista. Kolmas
sija. Kaiulla ryyditetty iskelmä vetää
tanssikansan lattialle. Setin loppupuolella
selkeä siitymä rokin pariin, selkeä miinus.
The Four Dakotas, shadowstuotantoa.
Soolokitaristi taisi olla verhoissa
“piilossa”. Kuten ennen muinoin The
Sleepwalkersien basistikin. Soudsetin
kohdalla on pieni blackout. Ei tule
pintaan mitään fiiliksiä. Ei varmaankaan
huono. Untuvikkojaan treenannut
nimimerkki Zammy **** 699 viestiä
(1,283 viestiä per päivä) oli saapunut
Lappeenrannasta kokoonpanon Crane
& The Crew kera. Ohjelmistoon kuului

parit Laika and The Cosmonauts
kappaleet ja laulettua kamaa.
Www.rautalanka.org
ja
sieltä
Tapahtumat/keikat>
24.4.2010
Rautalankaa- Jees 2.
Täältä löytyy tapahtumasta 27
kommenttia tai sitten Yleistä>
Rautalankaa - Jees vol 2. Siellä on 41
kommenttia. Puitteet olivat Äijälässä
idylliset. Puffetin puolelta sai festareiden
peruseinestä. Makkaraa, sämpylöitä
ja virvokkeita. Runsas sata henkilöä
oli saapunut paikalle. Tunnelma oli
lupsakka ja vuoropuhelu yleisö/
orkesterit oli paikoin varsin herkullista.
Galaxien muutamat viimeiset kappaleet
olivat
huutotoivekonsertin
satoa.
Humppa ja valssi kisasivat ja illan
viimeinen oli Mantsurian Kummuilla,
valssina.

Rautalangan alkeiskurssi
Ilmoittautumiset kurssille joko sähköpostilla martti.lyden@koulut.tampere.fi tai puhelimella 0500 205 382/Martti Lyden heinäkuun 10.
päivään mennessä. Koulutussessio tapahtuu RHB:n treenikämpällä
Ali-Huikkaantie 31-33 Tampere. Voit ottaa omat vehkeesi mukaan,
mutta kitara ja vahvistin löytyy jokaiselle tarvittaessa.
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Sumiaisten
Rautalankafestivaali

SHAKE*10
Sumiainen, Äänekoski
lauantai 17.7. klo 18–24
* Ailamari Vehviläinen & Dakota
* The Crescents
* The SpyTones
* Mira & Brainless
* The Urban Crow
* Daddy-O Grande (USA) & The Charades
Ennakkobileet Kuokanniemen
leirintäalueella perjantaina 16.7.
* Sixshooters ym
Liput 13 e
RAMY:n jäsenet 11 e
Ennakkobileet 5 e
Info: www.rautalankafestivaalit.com • 040 5180 161
Majoitus: 040 5480815
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THE
TRASHMEN
The Trashmen perustettiin vuonna 1962 Minneapolisissa,
Minnesotassa. Alkuperäisen kokoonpanon muodostivat Tony
Andreason soolokitara/laulu, Dal Winslow komppikitara/laulu,
Stewe Wahrer rummut/laulu sekä Bob Reed basso.
Bändi hajosi vuonna 1967, mutta uudestisyntyi 1982 ja matka
jatkuu edelleen.
Rumpali Stewe Wahrer kuoli syöpään vuonna 1989. Hänen
paikkansa otti Tonyn
nuorempi veli Mark Andreason.
Vuonna 1964 sitten se jättipotti tuli. Yhtyeen ainoa hitti, mutta
sitäkin suurempi hitti
Surfing Bird. Lennähti suoraan listaneloseksi. Kokolailla
lainahyöhenissä menestys tuli. Aluksihan he pistivät itsensä
kappaleen tekijöiksi, mutta oikeuslaitos määräsi royaltit
maksettavaksi The Rivingtons-yhtyeelle. Surfing Birdin oli
Stewe Wahrer “tehnyt” yhdistämällä kaksi The Rivingtonsien
kappaletta eli Papa-Oom-Mow-Mow ja The Bird´s The Word.
Tampereelle 9.4.2010 tuli siis 3/4 alkuperäinen The Trashmen.
Tyytyväisyysrajaksi olin asettanut Surfing Birdin kuulemisen.
Ehkäpä pienenä kunnianosoituksena The Rivintonesille setti
alkoi Papa-Oom-Mow-Mow:lla. Misirlou kuullosti ihan samalta
kuin levylläkin, samoin Henrietta, It´s So Easy jne. Eli lauluääni
oli pysynyt kuosissaan.
Walk Don´t Run oli huikea paluu viidenkymmenen vuoden
taakse. Saundi oli kuin The Venturesin ensimmmäisessä
levytyksessä, joka täytti 22.3.2010 50 vuotta.
Suzie Quutkin ja Link Wrayt sekä Buddy Hollytkin menivät.
Nämä hot rod biisit eivät kyllä sytyttäneet millään lailla. Muu
ohjelmisto on kestänyt aikaa. Kuullosti hyvältä ja moternilta
( jälkimmäinen ns. sivistyssana on poimittu 50-luvun
suomalaisesta elokuvasta “Kaksi vanhaa tukkijätkää”). Luulen
että Juice Leskinenkin keskeytti levyprojektinsa kuunneltuaan
näitä hot rod lauluja. Juicella oli
kunnianhimoinen tavoite tehdä koko levyllinen lauluja, joissa on
sama melodia, mutta eri sanat joka laulussa. Ensimmäisethän
olivat: Napoleonin mopo, Tarzanin kalsarit ja Einarin
polkupyörä.
Tullikamarin klubi oli ehkäpä maksimissaan puolillaan. Mutta
mitäpä siitä. Kiva keikka takana. On hienoa, että nämä voisiko
sanoa ensimäisen sukupolven rautalanka- ja muut bändit
jaksavat kiertää ja veivata. Tässä on se jokin.
Kaikenlaisia
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SÄVELLAJIT JA SOUNDI

Teksti: Martti Lydén

Jatkanpa tässä edellisessä Rautsikassa aloittamaani keskustelua musiikin parhaista tehokeinoista, jos päätoimittajalle passaa. Kommentteja
saa edelleenkin tulla asiasta kiinnostuneilta aateveljiltä ja –siskoilta.

Ilmoitin viimeksi tällaisiksi tempuiksi
tempon ja dynamiikan vaihtelut, enkä
peru puheitani. Mutta jottei musa kävisi
liian yksitoikkoiseksi, voimme lisätä listaan vielä sävellajien vaihdokset ja soundit.
Sävellajejahan on kaksi, C-duuri ja a-molli, joita en vaihda, kuten en sukkia enkä
Turun sinappia. No joo, on niitä vähän
useampiakin. Sävellajin musiikissa yleensä määrää laulajan ääniala; kuinka korkealta tai matalalta hän joihkaa, ja bändin
on sitten soitettava sen mukaan. Mutta
instrumentaalimusiikissa rajat ovat auki
taivasta myöten.
Sävellaji ei sano musiikin teoriaa tuntemattomalle mitään, mutta kyllä hän sen
huomaa. Sen aistii kipaleen tunnelman
muutoksena. Tavallinen musan kuuntelija huomaa, että tässähän tuli ihan uusi
fiilis ja meininki koko hommaan. Kyse
on siitä, että taitava sovittaja on halunnut
uutta säpinää kehiin, ettei menisi tasapaksuksi pakertamiseksi. Luin joskus kauan
sitten Seppo Hovin pianonsoiton vapaan
säestyksen oppaasta, että hyvä soittaja ei
tajua sävellajeja sävellajeina vaan asteina.
Ehkä minustakin on tulossa hyvä soittaja,
joskus kun en tiedä yhtään missä sävellajissa mennään! Pianon kanssa peuhatessa
tämä ehkä on helpompaa, siinä kun ne
sävelet ovat tasaisesti levällään vasemmalta oikealle. Sen kun vain valitsee oikean kohdan, ja kas, aste vaihtuu. Kitaraa
kopeloitaessa se on vähän hankalampaa.
Tietysti siinäkin skaalat ovat järjestyksessä, mutta esim. nuo kuuluisat C-duuri- ja
a-mollisoinnut voi ottaa eri käännöksinä
monesta paikasta, ja sävelkorkeus mutta
myös sointi muuttuu ihan eri tavalla kuin

pianolla sointukäännöksiä tehtäessä. Siinä
mielessä kitara on monipuolisempi soitin.
Sävellajia voi vaihtaa tosta vaan kertarysäyksellä tai lyhyemmän tai sitten pitemmän
kaavan mukaan. Kaikki keinot ovat sallittuja kuten sodassa ja rakkaudessa. Mutta
tehtiinpä se miten tahansa, aina se tekee
niin kutaa. Eikä aina niitä samoja vanhoja
temppuja, sellainenhan näivettää avioliitonkin alta kolmenkymmenen vuoden.
Yllättävyys se on poikaa tässäkin.
Soundin jätin viimeiseksi, koska se on
täysin yksilöllinen makuasia. Yksi tykkää
äidistä ja toinen anopista. Rautsikasta
on saatu lukea kuinka ihanan pehmeästi
soljuvat kitarat tekivät niin nannaa kuuloluille ja sielulle, tai kuinka tanakan tuhti
ja raaka soundi oli poikaa. Tietysti paljon
riippuu käsiteltävästä kohteesta. Toisia
pitää hyväillä hellästi ja hiljaa, toisia pitää sitten rontaista vähän raaemmin. Siis
sävellyksiä. Eipä tuohon kai voi muuta
todeta kuin että siitä vaan miu mau mukkaan. Laitteisto ja tilan akustiikka ovat tietysti ratkaisevia soundin kannalta. Minulla on ollut Stratocaster De Luxeni kanssa
vahvareina ensin Fender Blues Junior,
sittemmin jo vuosia Vox AC30. Kiekua
olen laittanut ensin Roland Space Echolla (nauhavehje mallia –68) ja sitten Line
6:lla (se vihreä, jonka pitäisi mallintaa
kaikkia vanhoja pelejä, mutta mutta…).
Jo useita vuosia olen ollut tykästynyt Amtechin Age Oneen. Se on käyttövarma ja
helppokäyttöinen laite, jossa on useita eri
kiekumahdollisuuksia. Ja kiekuhan se on
rautalangan sielu.

nimittäin vibrakammen käyttö. Usein
näkee kuinka soolokitaristin kampi lerppuu enimmät ajat alaviistossa odottaen
toimintaa. Aina silloin tällöin avulias käsi
tulee, nostaa kammen ja vatkaa sitä repriisin viimeisen tahdin puolikkaan ajan yrittäen saada sen osallistumaan aktiin. Sitten
se taas hylätään pettyneenä nuokkumaan
vähän nolona ja odottamaan seuraavaa
yritystä, kun homma typistyikin pariin
nytkäytykseen. Alan guru Hank Marvin
alias Brian Rankin pitää kammen koko
ajan kourassa ja antaa joka käänteessä sävelten laulaa. Se on minusta se paras ja
oikea tapa. Tosin en ymmärrä miten hän
pystyy siihen niin pitkällä kammella, mutta jokaisella on oma kampensa ja tekniikkansa. Se paikalleen ruuvattava ja heiluva
kampi muuten ei sovi ainakaan minulle,
sitä ei saa helposti kaapaistua kouraansa.
Sitä paitsi se on joka kitarassa liian lähellä
kieliä. Mielestäni paljon parempi on paikalleen painettava ja sopivasti kiinteästi
paikallaan pysyvä, ei lerppuva, kampi,
jonka löytää heti napsutteluosien jälkeen
kämmeneensä. Ja taas kitara laulaa!
Soommoro! Vatkaillaan vibrakampia Viikinsaaressa!

Poikkeuksena muuhun musiikkiin rautalangan soitossa on vielä eräs tehokeino, jota mielestäni ei käytetä tarpeeksi,
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60’s forever huipulla !

teksti:
yhd.pj. Tuomo Lilja

Keskustelut talvella 2010 porvoolaisen 60's forever Porvoo-Borgå-yhdistyksen ja Sappeen hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Juha Marjasen välillä johtivat siihen , että k.o. yhdistys teki "kevätretken" Sappeelle
24.4.2010.
Rutiinia on, mutta se ei näy päällimmäisenä, ja se on merkki musiikin
tekemisen hauskuudesta...
Bändi soi todella hienosti, mutta eihän
se ihme, kun on kolme osaavaa laulajaa,
joiden äänet sopivat vielä upeasti yhteen
ja instrumentointi on tukevasti hallinnassa.
On vaikea eritellä kavereita keskenään,
niin tasavahvoja suorituksia illan mittaan kuultiin. Syytä on silti mainita
Mosse Enqvistin aika ajoin huikeat innostumiset straton otelaudalla.

The First otti yleisön ja yleisö otti bändin
tyyntä myrskyn edellä...!?
Sovittiin, että yhdistys tuo omat laitteet ja bändit ja Sappee tarjoaa toimintaympäristön. "Ympäristöä" kyllä
löytyikin, ulkoa ja sisältä. Laadultaan
ja viihtyvyydeltään sitä luokkaa, että
ei tarvinnut kuin yrittää hoitaa oma osuus asiasta...

On ihailtavaa seurata "pitkän matkan"
muusikoita, jotka hallitsevat estradia
rennosti, huumorin sävyttämällä esiintymisellä eivätkä näytä lainkaan kyllästyneiltä, vaikka samoja biisejä on jauhettu satoja kertoja... !

Järjestävän osapuolen edustajana voi
vielä lisätä pisteitä kavereiden todella
mukavasta ja kannustavasta suhtautumisesta meihin amatööribändiläisiin
ja osallistumisesta seuraavan päivän
roudauksiin...!
Mahtava kokonaisuus, jolle me toivomme kaikki pitkää ikää ja kaikkea hyvää
musiikin ja muun elämän parissa...!

Porvoolaisbändit the Hollymakers
( Raine Laine laulu, Björn Ehrstedt kitara
ja laulu, Uffe Johansson kitara ja laulu,
Fredi Halttunen basso ja laulu , Tuomo
Lilja rummut ja laulu ) ja the Holders
( Kai Berglöf soolokitara, Kimmo Berglöf basso, Spede Pynnönen komppikitara , Markku Johansson rummut
) sekä yhdistyksen oma ääni/valomies
Dag "Mokke" Lindholm vastasivat porvoolaisuudesta.
Illan tähtivierailija The First ( Cay Karlsson kitara ja laulu, Mosse Enqvist kitara,
Lefa Kiviharju basso ja laulu, Suntsi
Järvinen rummut ja laulu) toivat terveiset Hesasta, ja hyvin toivatkin.
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The Holders - rautalankatunnelmaa kuin samettisin kielin...

"asianmukaisiin" asuihin ja kokeneempaa porukkaa, jotka viestittivät hikeä
lennättäen, että "eikä tässä vielä kaikki
!"
Yleisö, tapahtumapaikka ja bändit saivat
kuu
aikaan sellaisen atmosfäärin, että kuulemma perästä kuuluu...Plussapintaan
nousivat mukavan alhainen ja selkeä
äänitaso sekä "non-stop"-musiikki eli
bändit soittivat toinen toistensa perään
ilman suurempia taukoja.
60's forever Porvoo-Borgå r.y. kiittää
tilaisuudesta Sappeen hiihtokeskusta ,
että saimme tilaisuuden käydä huipulla eli esiintymässä ravintolassa nimeltään "Huipulla" ja nauttia muutenkin viikonlopusta todella viihtyisissä oloissa.

The First - helppo hymyillä, kun kone käy ja kierroksia löytyy...
The Holders on kulkenut 60-luvulta
lähtien the Shadows'in jalanjäljissä ja
kyllä sen kuuli. Kai Berglöfin punaisen
straton äänet virtasivat kauniina kaikuhelminä ympäri salia ja muu bändi
loi tukevaa alustaa brittibändin aikanaan
levyttämille hiteille...
Lavalla käytetyt Vox'it ovat tietysti osasyynä 60-luvun originaalituntuisille
soundeille, mutta kyllä oman sävynsä
kokonaisuuteen antavat myös miehet, jotka ovat 60-luvulla eläneet, soittaneet ja aistineet näitä unohtumattomia klassikoita, .Apache, Sleep walk,
Shindig, Theme for the young lovers,
ym., joita illan mittaan kuultiin. The
Hollymakers on jo aikojen alusta hakenut repertuaarinsa monilta eri esittäjiltä, lähest'ulkoon kaikki käy. Tarrjolla oli Beatles'ia, Searchers'ia, Hollies'ia,
Rolling Stones'ia jne.
Bändille on tyypillistä energinen esiintyminen - mitä nopeampi biisi, sitä enemmän lavalla liikkuu...jopa rumpali...
Raine Laine laulajana ja Bjösse Ehrstedt
kitaristi-laulajana ovat säilyttäneet yhä
edelleen 60-lukutyylinsä , mikä ei aina
ole itsestään selvyys. Valitettavan moni
60-lukuharrastaja on siirtynyt esiintymis-ja soundimaailmoineen " 2000luvulle" ja lopputuloksesta voidaan olla
montaa mieltä...

Entä sitten yleisö ?
Hiihtokauden ulkopuolelle ajoittunut
tilaisuus ei täyttänyt paikkaa ääriään
myöden , mutta yleisö oli ehkä sitäkin
asiantuntevampi ( osa lauleskeli biisin kuin biisin bändien mukana) ja
sähäkämpi kuin yleensä.

Kiitos the Firstille, muille bändeille, upup
ealle yleisölle, henkilökunnalle ja kaikille
tavalla tai toisella tilaisuuteen osallistuosallistu
neille tai vaikuttaneille henkilöille ja tahoille.
Toivo tamme kaikille hyvää ja lämmintä
kesää, varsinkin 10.7. 2010, jolloin Porvoon Augustinrannassa soi mm. the
Searchers (kts. www.60sporvoo.fi)
Yeah, yeah...!

Ja oli todella hienoa nähdä nuorempaakin sukupolvea pukeutuneena jopa

täälläkös ne äidin verhot..? Ei vaan viimeisen päälle paneutumista asiaan...aplodeja...!
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The Venturesille

huomionosoitus Japanin hallitukselta
Vapaa käännös: Pekka Puputti

Viidelle The Ventures-yhtyeen jäsenelle;
Don Wilsonille, Nokie Edwardsille,
Gerry McGeelle, Bob Spaldingille
ja Leon Taylorille myönnettiin Japanin Keisarin myöntämä kunniamerkki
29.04.2010.
Heille myönnettiin ” The Order of
The Rising Sun, Gold Rays with
Rosette”, väljä suomennos lienee
Nousevan auringon kunniamerkki,
kultaisin sätein ruusukkeella. Tunnustus myönnettiin heille, heidän panoksestaan Japanin musiikkielämän kehittämisessä ja rikastamisessa. Lisäksi he
ovat lähentäneet musiikillisesti Japania
ja Yhdysvaltoja.
Tacomassa, Yhdysvalloissa nuori kitaraduo Don Wilson ja edesmennyt Bob Bogle muodostivat tulevan
The Venturesin ytimen vuonna 1958.
Vuonna 1960 yhtyeen tyyli vaihtui rock
and rolliin pysyvästi kappaleen ”Walk

Don´t Run” myötä. Levyä on myyty
maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa
kappaletta. The Venturesilla on ollut
pysyvä vaikutus musiikin kehityksessä
maailmanlaajuisesti.
The Ventures esiintyi ensimmäisen kerran Japanissa vuonna 1962 lämmittelybändinä. Saavuttuaan seuraavan kerran
Japanilainen yleisö oli löytänyt yhtyeen
energisen kitaravetoisen saundin. Siitä
lähtien The Ventures on tehnyt vuosittaisen kiertueen Japaniin, esiintyen
lähes 2400 kertaa.
Menestyksekkäiden Japanin kiertueiden
lisäksi he ovat säveltäneet yli 30 kappaletta erityisesti japanilaiseen makuun
ja Japanin markkinoille. Suurimmasta
osasta näistä on tullut suunnattomia
hittejä Japanissa 1960- ja 1970-luvuilla.
Muutamia suurimpia hittejä ovat olleet:
Ginza Lights, Kyoto Doll, Hokkaido
Skies, Strangers in Midosuji ja Reflec-

tions in a Palace Lake. Nämä laulut ja
muut The Venturesin kappaleet viehättävät edelleen suurta osaa Japanin
musiikin ystävistä.
Siitä lähtien kun ei ole ollut kielellisiä
muureja ylitettävänä, niin The Venturesin ainutlaatuinen ”teke-teke”saundi (kuten sitä Japanissa kutsutaan)
on kaapannut monen nuoren japanilaisen sydämen. Nämä nuoret perustivat runsain määrin omia yhtyeitään,
josta seurasi valtava sähkökitaroiden
myyntibuumi. Kaikesta huolimatta The
Ventures on edelleen suosituin amerikkalainen rockyhtye Japanissa.
The Venturesin merkittävä vaikutus
Japanin musiikkielämään ja myötävaikutus maidemme välisiin ystävällisiin
suhteisiin, heille on myönnetty vuonna
2004 Japanin Ulkoministerin palkinto,
heidät on nimitetty Rock and Rollin Hall Of Fameen vuonna 2008 ja
vuonna 2009 The Ventures vietti 50vuotisjuhlaansa.
Virallinen juhlaseremonia pidetään
heinäkuussa Seattlessa, Yhdysvalloissa.

The Ventures on:

Vasemmalta lukien: Gerry McGee soolokitara, Bob Spalding baso
ja soolokitara, Leon Taylor rummut, Don Wilson rytmikitara ja Nokie
Edwards basso ja soolokitara.

Don Wilson, yhtyeen perustajajäsen
1958. Asuu Sammamishissa, Washingtonissa.
Nokie Edwards, mukana vuodesta
1959. Asuu Scottsdalessa, Arizonassa.
Gerry McGee, mukana vuodesta 1968.
Asuu Granada Hillsissä, Kaliforniassa
Bob Spalding, mukana vuodesta 1981.
Asuu Spicewoodissa, Teksasissa.
Leon Taylor, mukana vuodesta 1996
isänsä Mel Taylorin kuoltua. Asuu
South Jordanissa, Utahissa
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Rautalankafestareilla tulee
takuuvarmasti twistiä!
Alla olevan ohjeen perusteella voi olla
sangen vaikeaa opetella, mutta Chubby
Checkerin
ohjeilla se varsin helppoa: ”Teette samanlaista liikettä kuin hangatessanne
selkäänne
pyyheliinalla kuivaksi kylvystä noustuanne.”

Twist
Kuvio tanssitaan molempien käsien otteessa, naisen vasen miehen oikeassa ja
päinvastoin. Otetta kannattaa vankentaa
painamalla kämmenet vastakkain niin
että sormet kiertyvät yläkautta parin
kämmenten reunojen yli. Ainakin kuviota harjoitellessa parista tuleva tuki
auttaa huomattavasti.

Isku

Miehen askel

Naisen askel

1
2
3

Vasen jalka taakse
Paino takaisin oikealle jalalle
Vasen jalka oikean viereen ilman painoa
kääntäen jalkaterää ja lantiota myötäpäivään
Vasen jalka sivulle ilman painoa kääntäen
jalkaterää ja lantiota vastapäivään
Vasen jalka ristiin oikean yli kääntäen jalkaterää ja lantiota myötäpäivään
Oikea jalka vasemman viereen ilman painoa
kääntäen jalkaterää ja lantiota vastapäivään
Oikea jalka sivulle ilman painoa kääntäen
jalkaterää ja lantiota myötäpäivään
Oikea jalka ristiin vasemman yli kääntäen
jalkaterää ja lantiota vastapäivään
Kuten 3-8

Oikea jalka taakse
Paino takaisin vasemmalle jalalle
Oikea jalka vasemman viereen ilman painoa
kääntäen jalkaterää ja lantiota vastapäivään
Oikea jalka sivulle ilman painoa kääntäen
jalkaterää ja lantiota myötäpäivään
Oikea jalka ristiin vasemman yli kääntäen
jalkaterää ja lantiota vastapäivään
Vasen jalka oikean viereen ilman painoa
kääntäen jalkaterää ja lantiota myötäpäivään
Vasen jalka sivulle ilman painoa kääntäen
jalkaterää ja lantiota vastapäivään
Vasen jalka ristiin oikean yli kääntäen jalkaterää ja lantiota myötäpäivään

4
5
6
7
8
9-14

Lähteet: www.tanssi.net ja Rokista rautalankaan, Hannu Nyberg
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Rautalankaa Pirkanmaan
elokuun illassa lauantaina
28.08.2010
Ramy Ry järjestää yhteistyössä Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitsevan Kelotuparavintolan kanssa rautalankatapahtuman, jossa uusille kyvyille tarjotaan mahdollisuus
päästä esittelemään omia taitojaan ja osaamistaan.
Tilaisuus on maksuton, ja järjestäjien puolesta paikalla on valmiina henkilökohtaisia
soittimia vaille kaikki tarpeellinen, myös perusrumpusetti löytyy.
Tilaisuus alkaa klo 19 ja soitto jatkuu aina klo 01:een saakka, eli kohtuullisen moni
porukka ehtii illan aikan oman, noin puolen tunnin setin vetämään.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, soittovuorot arvotaan joten ketään ei
suosita sen kummemmin.
Tilaisuus toteutuu, mikäli tarpeellinen määrä halukkaita ilmoittautuu.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Ristolle, puh 0400 400301
Kelotuvan osoite on Junatie 2, 36240 Kangasala

Kesävisa
1. Emma äänitettiin 23.01.1963. Viikonpäivä oli?
2. “Veljessarjan” etunimet ovat: Nelson, Otis, Lefty, Charkie T,
ja Lucky. Sukunimi on siis?
3. Frederik aloitetteli uraansa rautalangan ja etenkin beatmusiikin parissa urkurina. Mistä yhtyeestä hänet erotettiin
huonon soittotaidon vuoksi?

6. www.ramy.fi on Ramyn uusi kotisivuosoite. Jos näppäilet
www.emma.fi, niin minne päädyt?
7. Rock and Roll Hall of Fame aloitti 1986. Silloin sinne
valittiin kymmenen artistia. Seitsemän oli silloin elossa ja ketkä
kolme jo edesmennyttä pääsi silloin? Piste per oikea henkilö.
8. Rautalangan ensimmäisen SM-tittelin voitti?

4. Jormas koottiin kahden bändin “jämistä”. Eli mistä kahdesta
yhtyeestä on kyse?

9. Sähkökitaramusiikkia kutsutaan Suomessa rautalangaksi,
Japanissa lempinimi on, mikä?

5. Johnny Guitar elokuva ja rautalankaklassikko. Johnny Guitar
oli vain lempinimi.
Elokuvan sankarin sukunimeä kysytään? Roolissa oli Sterling
Hayden.

10. Minihame kuuluu yhtenä osana -60-luvun ilmiöihin.
Mikä maa oli niin edistyksellinen, että se oikein hallituksen
päätöksellä edellytti, että kyseisen maan naiset käyttäisivät
mahdollisuuksien mukaan minihametta?
11. Minäs vuonna The Shadows tuli toiseksi Euroviisuissa?
vastaukset sivulla 17.
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Jet Harris

Teksti: Pekka Puputti

Member of the British Empire (MBE)
Jet Harris (70v) sai Brittiläisen Imperiumin jäsenyyden (MBE) ansioistaan
musiikin saralla. Jet oli The Shadowsin
ensimmäinen basisti, mutta sai sittemmin kenkää tai otti itse ritolat. Juonikuvio riippuu kertojasta. Kenkää tuli juopottelusta. Omien sanojensa mukaan,
halusi keskittyä musiikin tekemiseen ja
kiertueet eivät sopineet pirtaan. Tilalle
tuli Brian “Licorice” Locking, joka
täyttää joulukuussa 70v. Onnea näin
etukäteen.
Jo edesmennyt The Shadowsien rumpali Tony Meehan lyöttäytyi yhteen Jetin kanssa. Jerry Lordanin säveltämästä
“Diamondsista” tuli kaksikon Englannin listaykkönen alkuvuodesta 1963.
Scarlett O´Hara päätyi toiseksi listalla ja
Applejack neloseksi. Yhteistyö päättyi
tähän eli enempää ei tullut ulos vaikka
hittiputki oli auennut. Muita Jetin tunnettuja kappaleita ovat: Man with the
Golden Arm ja Man from Nowhere.
Sittemmin vuodet kuluivat sekalaisia ei-musiikillisia hommia hoidellessa.
Palannut taas musiikkibisnekseen.
Käynyt viimeksi muutama vuosi sitten
Suomessa, esiintyen ainakin Nastolan

MBE Jet Harris
Rautalanfestareilla yhdessä The Charadesin kanssa.
Jetin oikea etunimihän on Terrence,
lempinimi Jet tuli, koska Terrence
oli koulukiusattu, mutta nopea kintuistaan. Suihkukoneen eli jetin nopeuden omaava.
Koska MBE on se alin nimitys arvoast-

eikolla, niin Jet ei saa Sir-nimen käyttöoikeutta.
Ensimmäinen populaarimusiikin edustaja, joka on saanut Sir-nimityksen on
Sir Cliff Richards OBE (Officer of the
Order of the British Empire). Sir Cliff
täyttää 70 vuotta 14.10.2010. Onnea
sinnekin!
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Rautalanka- ja muut
hyvän musiikin
tapahtumat 2010
To 01.07 . - 		
Hauhon Kesäteatteri esittää
		
Rakkautta & Rautalankaa Rantalavalla
La 18.07.			
www.tlautsiankartanoteatteri.fi
La 03.07. 		
Nastolan Rautalankafestarit, Nastola
				
www.rautalankaa.com
La 10.07. 		
60’s Forever Augustinranta, Porvoo
				
www.60sporvoo.com
La 10.07. 		

Viikinsaaren maihinnousu, Tampere

La 17.07. 		
Shake*10, Sumiainen, Äänekoski
				
www.rautalankafestivaalit.com
Pe 06.08 . - 		
TwangFest, Lappeenranta		
La 07.08.			
www.twangfest.fi
La 00.09. 		

Rautalankaristeily, Tampere

Pe 08.10. -		
Yyterin Twist, Pori
La 09.10. 			
www.yyterintwist.fi

Jos kiire vaivaa,
niin silloin
kannattaa...
mennä Sankt-Burchartin kirkkoon Halberstadtiin Saksaan kuntelemaan John Cagen
teosta “Organ2/ASLSP”. Teos on tarkoitettu soitettavaksi mahdollisimman hitaasti.
Tämä kokeilu alkoi vuonna 2001, tarkemmin
syyskuun viidentenä päivänä kahden vuoden
tauolla. Ensimmäinen sointu saatiin uruista
ulos 5.9.2003. Nyt on menossa seitsemäs
sointu. Tänä vuonna 5.7. ilmoille vaihtuu
kahdeksas sointu. Vihoviimeinen sointu loppuu vuonna 2640. Kotioloissa voi lepuutta
hermojaan katsellen maalin kuivumista.

Pipelinen vuoden
levyt 2009
Kolmoisvoitto tuli Suomeen. Kirkkonummelainen The Silver Hawks otti ykköstilan
levyllään “Fly City to City”. Toinen sija meni
Kouvolaan Happy Timesille levyllä “TwangO-Matic. Happy Times lienee hajonnut ja jatkaa The Spytones nimellä. Kolmas sija The
Supertubesille “Wham Experience”. Surffi
näyttää olevan kovassa huudossa Englannissa ja muuallakin Euroopassa. Suomeen
on voittoja saavuttanut kyseisessä kisassa
ainakin The Charades kolmasti. The Aftons
Oulusta on tullut kolmanneksi. Voittokolmikon levyjen takana on ollut Twangsville.
Levyjen hankkiminen levy-yhtiön kautta on
tätä nykyä varsin vaikeaa. Ensin puhelin on
ollut “mykkänä” muutaman kuukauden ja
nyt on nettisivutkin poissa pelistä.

Kesävisan vastaukset:
1. Keskiviikko
2. Wilbury
3. The Roosters
4. Islanders ja
Beatmakers

5. Logan
6. Uistin-sivulle
7. Sam Cooke
Buddy Holly
Elvis Presley

8. The Saints
9. Eleki
10. Pohjois-Vietnam
11. 1975
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Willatehtaan
Woodstock

Teksti: Martti Lydén
kuvat: Kimmo Savolainen

12.6.2010

The First

Vuonna 2003 olin paikalla, kun ensimmäinen WW-tapahtuma järjestettiin. Kaivoin äsken esiin vanhan
Rautsikan, jossa esitin toivomuksen, että happening muodostuisi vuotuiseksi. Joskus toiveet toteutuvat. Oli tosi
mukavaa poiketa taas Hyvinkäällä. Kolea kesäsää yritti kyllä parhaansa pilatakseen illan, mutta epäonnistui.
Järjestelyt toimivat moitteettomasti, ystävällisesti hymyilevän henkilökunnan tarjoilema muona ja juoma toivat
hyvän fiiliksen, mukavan oloiset järkkärit kiertelivät keräilemässä harvoja roskia maasta, kerrankin miksaus
oli tasokasta, ja mikä tärkeintä musiikillinen anti oli nautittavaa. Vähintään yhtä tärkeätä oli taas kerran
tuntea olevansa aikuisten bileissä; tehtaan piha täynnä hyväntuulisia ihmisiä viihtymässä toistensa seurassa
hyvän musiikin parissa käyttäytyen asiallisesti.
Cotton’n steel band jäi kokematta, kun
myöhästyttiin vähän lähdössä, mutta taisi olla hyvä porukka, koska kaikki muutkin esiintyjät tarjosivat kunnon kamaa.
The Scaffolds paiskasi monipuolisen setin Shadowsia, Beatlesia plus muita 60luvun aarreaitan laatukipaleita. Cryin’ in
the rain ja I saw her standing there jäivät
mieleen. Soundi oli vähän ronski, mutta
rutiinilla ja taidolla soitto kulki.
Spiikkaus kertoi, että The Crescents
soittaa uutta rautalankaa. Enpä sellaista
huomannut, Emman ja Kulkurin kimara sieltä aluksi tuli, ja sitten muuta ihan
tuttua tavaraa. Mutta kunnon rautalankaa ja Shadowsia se kyllä oli! Jan-Erik
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Saine ja Nono Söderberg ovat taitureita
kitaran varressa ja koko poppoo toimi
kuin tauti. Aika kimakka soolon soundi
(makuasia!) vähän meikäläisen korvaan
otti, samoin turhan nopeat temmot
muutamissa kipaleissa. Mutta hienoa
kuultavaa pojat heittivät.
The First pisti lavan keinumaan perusrokkettirollilla höystettynä Mosse Enqvistin maukkailla sooloilla. Sieltä muuten tulee aina soolo silloin, kun muut
eivät tiedä mitä tehdä. Cay Karlsson ei
tainnut olla tavallisessa esiintymiskunnossa, kun ei höpötellyt järin paljoa.
Taattua tavaraa.
Sitten odoteltiin reilu puoli tuntia Ernoja. Jotain sählinkiä oli, eikä yleisölle tul-

lut mitään tietoa. Ok, ei siinä mitään, sillä vihdoin lavalle asteli paikallinen The
Lost Keys. Kauempaa katsoen näyttivät
nuorilta sälleiltä, mutta lähempi silmäys
paljasti heidät kunnon konkareiksi ja
kovaksi rokkibändiksi. Alun teknisten
ongelmien jälkeen Jumpin’ Jack Flash
ja Lady Madonna, voi pojat! Välillä rokattiin ympäri maailmaa, eikä herroilta
ainakaan nuottiavain ollut hukassa. Komeaa rokkia maukkailla soundeilla! Laulusolisti Olle Sihvonen (katsoin nimen
netistä, sorry jos väärä) on hyvä-ääninen
energiapakkaus, taitaa rokkilaulun niksit.
Tulihan se odotettu Ernos sitten. Ernot on kehuttu jo niin moneen kertaan,
että eipä tuohon paljon lisättävää keksi.

The
Crescents
Kahden mies- ja kahden naisäänen taitava stemmalaulu on upeaa kuultavaa,
soittotaitoa ja rutiinia on riittävästi. Se
on siinä. Hengästyttävän hieno 5-6 biisin katkeamaton Beach Boys-potpuri alkuun, sitten mentiin tutulla arsenaalilla.
Yksi uusi kipalekin sieltä singahti. Angel
of the morning tuli pohjattoman kauniisti. Harhaa ja Maria Louizaa en kyllästy kuuntelemaan, ovat ne niin hienosti rakennettuja sävellyksiä. Kiitos taas

Ernoille, Viikinsaaressa tavataan 10.7.
The Lost Keysin rokkikonkarit jäivät
paiskimaan sulosointujaan Hyvinkään
synkälle yötaivaalle, kun sateinen moottoritie kutsui vieraat pohjoiseen päin.
Jos näin kiva tapahtuma järjestetään taas
ensi vuonna, on pakko löytää kalenterista se reikä.

Nettitiedon mukaan
Willatehtaan
Woodstock on sekä Lions-hyväntekeväisyystapahtuma että Back To The
Sixties -tilaisuus, jossa esiintyy 60-luvun
suosikkibändejä höystettynä uusilla ja
vanhoilla enemmän tai vähemmän paikallisilla kokoonpanoilla. Toivotetaan
kaikkea hyvää hyväntekeväisyystapahtumalle. Ainakin meikäläiselle se teki
hyvää!

Ernos
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Sumiaisten
Rautalankafestari
kansainvälistyy

Teksti: Risto Korhonen

Tänä kesänä kuudennen kerran järjestettävä Sumiaisten rautalankafestivaali tarjoaa ensimmäisen kerran
kansainvälistä musisointia. Shake*10-nimeä kantavan festivaalin viimeisenä esiintyjänä nähdään vahvan
uran istrurock-kuvioissa tehnyt Danny Amis alias Daddy-O Grande Yhdyvalloista Kaliforniasta. Santa Monikan ”Isukkia” säestää The Charades.
- Daddy-O Grande tulee lomailemaan
Suomeen. Kehittelimme matkan yhteyteen myös minikiertueen. Ajattelin, että
Sumiaisten kaunis ympäristö, persoonallinen festivaali ja lämmin yleisö olisivat
normaalisti isommilla estradeilla esiintyvälle kaverille ainutlaatuinen elämys,
kertoo Daddy Amisin ystävä ja Suomen
vierailun isäntä Jari Moberg.
Nyt Sumiaisten festari on Daddy-O
Grande keikkakalenterissa
Espanjan

Madridin ja New Jerseyn Hadden Hightsin välissä.
”Maailman pienimmän rautalankafestivaalin” –nimitystä ylpeästi kantava kesätapahtuma esittelee tällä kertaa tyylikkäitä naissolisteja.
Oululainen Mira Manner säväytti äänellään Tartu mikkiin -ohjelmassa. Mira
esiintyy oman Brainless-yhtyeensä kanssa. Tummia saundeja tarjoilee myös iskelmälaulun Suomen mestari ja tangoprinsessa Ailamari Vehviläinen. Ailamaria säestää

Los Straitjackets-kulttiyhtyeen keulahahmo ja showmies Daddy-O Grande
ottaa Sumiaisissa tuntumaan yöttömään
yöhön.
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kokenut Dakota-orkesteri.
Kokemus puhuu, kun helsinkiläinen The
Crescents saa vuoron. Lavalla nähdään
todelliset rautalankamestarit Jan-Erik
Saine, Nono Söderberg, Veede Sinivaara
ja Rudy Ryynänen.
Kymenlaaksosta Sumiaisiin saapuu uutta
levyään kokoileva The SpyTones, joka
on tarttunut usein elokuvallisiin musiikkiaiheisiin ja tarjoilee omintakeista, jytyä
Film-Noir-instrumentaalia.
Moni pitää tamperelais-kangasalalaista
The Urban Crow-yhtyettä Suomen

Sumiaisiin saapuvat myös nämä todelliset rautalankamestarit: Jan-Erik Saine, Nono Söderberg, Veede
Sinivaara ja Rudy Ryynänen.
parhaana Beatles-coverbändinä. Tribuuttiyhtye mahduttaa yleensä esityksiinsä myös muita 60-70-luvun poprock-klassikkoja. Tapani Lepomäen
luotsaama yhtye on esiintynyt usein Liverpoolin vuosittaisessa Beatles-tapahtumassa. Myös tänä vuonna kokka - vai
pitäisikö sanoa nokka - kääntyy kohti
Brittein saaria.
Sumiaisten rautalankafestivaalin järjestää Lions Club Sumiainen. Kitaravetoi-

nen musiikki soi Äänekoskella Sumiaisten koulun rannassa lauantaina 17.7.
kello 18-24.
Ennakkobileet järjestetään tänä vuonna
festarialueen vieressä Kuokanniemen
leirintäalueella perjantai-iltana 16.7. Musiikista vastaa muun muassa helsinkiläinen Sixhooters. Instrua ja rokkia sekoittelevassa ryhmässä musisoivat Tuomo
Niittyaho basso ja laulu, V-P Auroma
kitara ja laulu, Petro Loukimo rummut
ja Tommy Dahlström kitara ja laulu.

Lavalla nähtäneen myös uusiotyyppinen
keskisuomalainen rautalankakokoonpano. Ennakkoiltakin kannattaa siis ehdottomasti katsastaa.
Festarilippu maksaa 13 euroa ja RAMY:n
jäsenet saavat pari euroa huojennusta.
Ennakkobileisiin pääse viidellä eurolla.
www.rautalankafestivaalit.com

Ramy –tapaaminen Sumiaissa
16.7. – 17.7.2010
Kuokanniemen leirintäalueella
Tervetuloa!
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RAMY House Band, yhdistyksen ”talon bändi”, vaalii alan parhaita perinteitä soittamalla Shadowsklassikoita ja suomirautalangan parhaita kipaleita, unohtamatta pohjoismaista ja globaalia tarjontaa 60luvun aarreaitasta.
Bändi on toiminut vuosituhannen alun tienoilta, lähes yhdistyksen
perustamisesta saakka, ja esiintynyt aina pyydettäessä. Vanhat
äijät, joilla on takanaan aika pitkä soitannollinen historia
vuosikymmenten varrelta (tunnuksella ”kaikki on taulussa mitä
on ajettu”), eivät enää oikein keikkarundeista piittaa, mutta kyllä
se välillä mukavalta tuntuu, kun voi sanoa: -Hei, pojat! Nehän
taputtivat meille!
Papat treenaavat kerran viikossa Tampereen Takahuhdissa
sijaitsevassa aika lailla Creedence Clearwater Revival-yhtyeen
Cosmo’s factory –LP:n kansikuvaa muistuttavassa kämpässä.
Tilaa on omakotitalon verran, soittimia ja muuta laitteistoa
kahden. Nahkasohva ja biljardipöytäkin kuuluvat varustukseen,
tottakai.
Yhtye on julkaissut tähän mennessä kolme CD-levyä: Twistin’
Christmas (2004), Olet maamme armahin (2006) ja Goes classic
(2007). Viimeisintä projektia, työnimellä Slavic mood, on hiottu
kämpällä ja studiossa talvella 2009-10, ja se näkee päivänvalon
alkukesästä 2010. Kaikilla levyillä on teema, ja tarkoitus onkin
ollut tehdä jotain uutta rautalangan alalla. Eihän kai ole tarkoitus
jämähtää 60-luvun rautalankaisiin juoksuhautoihin, ikävuosista
huolimatta? Kuuntelijat päättäkööt miten tässä luomistyössä on
onnistuttu.

Kokoonpano on vuosien saatossa vaihtunut eri syistä.
Koskettavin ja vieläkin surua tuottava oli pitkän linjan basistin
ja hyvän ystävän Pekka ”Rällä” Laihasen yllättävä muutto
taivaalliseen rautalankabändiin kesällä 2008. Hänen lisäkseen
soittokunnassa ovat soitelleet Kimmo Vehovirta ja Esko ”Ekku”
Johansson. Slavic mood –levyä on työstetty porukalla: Martti
Lydén (soolo), Olli Heinonen (basso), Petteri Honkakorpi
(komppi) ja Simo Kirjavainen (rummut).
Bändin slogan on: Rautalanka ei ruostu! Vanhaa kamaa
rämpytetään ja uutta revitetään niin kauan kuin näpit otelaudasta
otteen saavat. Ei siksi, että se olisi retroa, vaan siksi, että se on
hauskaa! Rautalanka on hyvän tuulen musiikkia, rock and rollin
dixielandia, ja sillä mielellä sitä kannattaa soittaa ja kuunnella.
Vaikka olisi kuinka väsynyt ja nuutunut treenikämpälle mennessä,
pois lähtiessä on kuin uudestisyntynyt.
Pelimannien mielestä tähänastiset näytöt riittävät jo ainakin
World Wide Rautalanka Award –palkintoon tai mieluummin
tasavallan presidentin myöntämään Pro Finlandia –mitaliin.
Mutta ilman kutsua linnan juhliinkin House Bandin rautalanka
rämisee ja vibrakampi väpäjää!
Yhteystiedot:
0500-205382
martti.lyden@koulut.tampere.fi

Julkaistu oikeudenomistajien Pertti Jarlan/Reijo Rouvisen (PIB Copenhagen) luvalla
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Ramy House Bandin kokoonpano: (vasemmalta) Simo Kirjavainen, Olli Heinonen,
Petteri Honkakorpi ja Martti Lydén.

Ramyn jäsenille Ramy House
Bandin uusin
cd "Slavic Mood" vain 15 e/kpl
postikuluineen!
Tilaa omasi: Martti Lyden
puh. 0500 205 382 tai

martti.lyden@koulut.tampere.fi
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La 10.07.2010

Ravintolassa:

Ramy House Band
The Charades
Periferia

Tanssilavalla:

Ernos
Raili Eronen & The
Twangers

Waikiki Kuks

Liput 25 € ja ennakkoon 20 € sisältää laivamatkat
Ennakkomyyntipaikat: Epe´s, Tampereen Musiikki ja
Tampereen kulttuuritoimen palvelupiste
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