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St. Petersaaren masterit
vihdoin cd-levyksi
PIA BYSKATA

Uuden aallon
vuosina 1978-1982 pietarsaarelaisen St_ Petersaaren kappaleiPIETARSAARI

Caj
Bremer

Laaja nayttely kuvajournalismin
pioneerin tuotantoa 50 vuoden ajalta.
Tapaa valokuvaaja! Akateemikko Caj
Bremer esittelee nayttelyn su 12.9. (klo
13 suomeksi) ja 30.9. (klo 18 suomeksi).
Esilla myos mm. New Yorkissa ja
Budapestissa nahty Arktinen hysteria,
kiinnostava suomalaisen nykytaiteen
katselmus.
Nayttelyiden yleisoopastukset suomeksi torstaisin klo 18 ja sunnuntaisin
klo 13. Tervetuloa!
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ta kuultiin radiossa miltei paivittain. Kolme vuotta sitten yhtye teki comebackin muutaman
esityksen verran. Talla viikolla
yhtye siirtyi vihdoin cd-aikaan,
kun tamperelainen levy-yhtio
julkaisi bandin levytuotantoa.
- Cd perustuu vanhoihin kappaleisiin, ja on siina pari hieman uudempaakin. Uusiakin
biiseja on tullut mieleen, mutta
ei niita ole sitten tullut tehtya.
Tama on puhtaasti mastereista
tehty cd eli retroahan tama on
parhaimmillaan, toteaa bandin
keulahahmo Kari Ilmonen.
limon en toteaakin, etta moni
on ottanut yhteytta vuosien aikana ja kysynyt, onko yhtyeella
vinyylia tai cd:ta tulossa.
- Itselle tama on mahdollisuus kuunnella nostalgisena,
mita on tullut tehtya. Varmaan
loytyy muutama muukin, jotka
haluavat kuunnella muutakin
kuin listahitteja, Heimo Riihimaki huomauttaa.
Cd:n teko eteni rivakasti sen
jalkeen, kun Ilmonen otti yhteytta levy-yhti66n kesalla ja
kyseli, olisiko kiinnostusta cd:n
tekoon_
- Sielta soiteltiin takaisin ja ilmoitettiin, etta olimme jo heidan
julkaisuohjelmassaan,
vaikka emme sita tienneet. Hassua, kun monesti olemme itkeneet, etta pitaisiko tehda ja pitaisiko soittaa, ja lopulta tama
kavi nain mutkattomasti ja nopeastL
Vuoteen 1982 saakka soittanut yhtye pitaa virallisen cd:n

St. Petersaaren keulahahmot
Kari llmonen ja Heimo Riihimaki nousevat yhtyeen kanssa
esiintymislavalle 16. lokakuuta
Pietarsaaressa juhlistamaan
talla viikolla julkaistun cd:n
ilmestymista. KUVA: PIA BYSKATA

julkistamistilaisuuden
lokakuun 16. paiva nousemalla uudestaan esiintymislavalle Pietarsaaressa.
- Tassa on onneksi aikaa harjoitella ennen sita. Vaikka tassa
on kin ollut lyhyempi tauko kuin
ennen comebackia, niin harjoitusta tarvitsee, Ilmonen naureskelee.
Kyseisen keikan jalkeisesta
jatkosta yhtyeen keulahahmoilla ei ole viela tietoa.
- Lokakuun jalkeen katsotaan, miten menee. Levy-yhtion kanssa olemme olleet yhteyksissa, ja ehka viela jossain
vaiheessa keskustelemme uudesta tulemisesta_

