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Steel

The Swinging Sixties are back in

Katinkulta 18 - 19.9.2015

The Swinging Blue Jeans on perustettu Englannissa jo vuonna 1959 mutta nousi maailmantähteyteen -63 jättihitillään Hippy Hippy Shake. Sitä seurasi nopeassa tahdissa mm.
Good golly miss Molly sekä Youre no good. SBJ valtteja olivat ja ovat yhä edelleen räväkkä
laulusoundi ja mukaansatempaavat rytmit. Tämä bändi on ehdottomasti nähtävä livenä.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ke8mzgex4U

New Generation nousi Ruotsissa nimensä mukaisesti uuden nuorisomusiikin aallolle vuonna 1963 hitillään Two faces have I listojen kärkeen. Heidän vahvuutenaan on hienosti soiva
moniääninen stemmalaulu. New Generation on tullut tutuksi myös Suomessa takavuosien
menestyksekkäillä kiertueilla. https://www.youtube.com/watch?v=osNzNQUdScY
Suomen rautalankamuusikin jättiläinen the Sounds ponkaisi 1963 kaikkien tietoisuuteen
hiteillään Emma ja Manchurian beat. Heidän taitonsa huomattiin myös ulkomailla ja he olivat
listoilla mm. Japanissa. Kun tähän konseptiin on lisätty vuoden 1959 Suomen Rock-kuningas, Rock-Jerry joka hiteillään Long tall Sally ja When the Saints kylvivät hysteriaa, on
lopputuloksena todella vauhdikas musiikki-iloittelu. https://www.youtube.com/watch?v=4Y5VcH7iK3Q
Vuonna 1964 perustettu the First kerkesi kiertämään ja konsertoimaan paljon ympäri Suomea ollen myös konserttien avaajana mm. Jimi Hendrixille ja Cream- yhtyeelle ennenkuin
1967 hittiputki aukesi kappaleilla Perjantai, Meni hermot ja Jos sais reissullansa. Myöhemmin
em. saivat jatkoa Nainen tummissa, Girl on the run, Blue blue Monday, Rocking my boat.
https://www.youtube.com/watch?v=3vCJ8pv5h9M

Express on viihdyttänyt yleisöä jo vuodesta 1967. Heidän levynsä Anna anna soi aikoinaan
tiuhaan tahtiin radiossa ja keikkoja on riittänyt. Monipuolisuus ja rento viihdyttämisen asenne ovat olleet yhtyeen vahvuuksia. Express on ehdottomasti yksi sixties-musiikin kivijaloista
Suomessa. https://www.youtube.com/watch?v=B5Mj2Swk7os
Steel yhtye soittaa 60-lukuun pohjautuvaa rautalankamusiikkia, Solistina Marita Silvasti jolloin kuullaan ajan henkeen kuuluvaa iskelmä- ja popmusiikkia mm. Carola, Anki,Topi Kärki,
Agents,Tamara Lund tulkintoja sovitettuna kitarabändille. Steel yhtye on tehnyt 3 cd levyä
ja ikää bändillä on jo 28 vuotta! https://fi-fi.facebook.com/RautalankayhtyeSteel
Ohjelmat tarjoaa: SV-Sound 044 946 9016, JoKa Ohjelmat Oy 050 517 4361, Lefa 0400 814 412

