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ANNA-LEENA EKROOS
VAASA

Syyskuun alkaessa alkaa 
myös Doo-Bop Clubin syys-
kausi. Tämäniltaisen avaus-
konsertin solisti on Angie 
Iglesias, joka tulkitsee brit-
tilaulaja Adelen megahittejä. 
Lauantain jazzillassa soittaa 
Aleksi Heinola Quartet. 

Syksyn mittaan klubilla 
soitetaan kaiken kaikkiaan 
kolmekymmentä konserttia, 
kertoo Doo-Bop Clubin hal-
lituksen jäsen Mariah Hor-
tans. 

Konsertti-illat ovat per-
jantai ja lauantai. Poikkeuk-
sen sääntöön luo syyskuun 
viimeisen torstain konsert-
ti, joka toteutetaan Clubin ja 
yliopiston yhteistyönä. Esiin-
tymässä on tuolloin M. Sand-
berg Trio feat. Anders Sjö-
lind. 

Syyskattauksen  huippunimi 
on Grammy-palkittu rumpali 
John ”JR” Robinson. Ame-
rikkalainen Robinson on 
maailman eniten levyttänyt 
rumpali.  Hän on soittanut 
esimerkiksi Lionel Richien, 
Madonnan, Michael Jack-
sonin ja Eric Claptonin le-
vyillä. 

Vaasassa Robinson osallis-
tuu myös Musik & Talang –ta-
pahtumaan. Siinä on muka-
na myös ruotsalainen Odd-
job-kvintetti.  Ruotsalaisyhty-
een musiikilliset juuret ovat 
60-ja 70-lukujen souljazzissa. 

Omaksi suosikikseen syk-
syn ohjelmasta Mariah Hor-
tans nimeää jazzkitaristi Ulf 
Wakeniuksen joulukuisen 
keikan. 

– Hän on alan suuri nimi 
ja häntä olisi hienoa pääs-
tä kuuntelemaan. Tosin nyt 
en itse pääse, koska olen it-
se laulukeikalla silloin, Hor-
tans kertoo. 

Doo-Bop Clubin syksyyn 

kuuluu myös tribuuttikon-
sertteja. Tribuutti-iltansa 
saavat esimerkiksi Chick Co-
rea, Bo Kaspers Orkester ja 
Frank Zappa. 

Syksyn spesiaaleimmas-
ta vedosta vastannee suo-
malais-ruotsalainen Schlag-
werk. Yhtye esittää proge-
henkistä punkkia Närpiön 
murteella. 

Doo-Bop Clubin konser-
tit ovat löytäneet hyvin ylei-
sönsä.

– Esimerkiksi opiskelijat 
ovat löytäneet tiensä klubil-
le, iloitsee Hortans.

Jenkkirumpali on 
Doo-Bop Clubin 
syksyn tähti

 ■ 2.9. Angie Iglesias goes 
Adele

 ■ 3.9. Aleksi Heinola 
Quartet

 ■ 16.9. Amelié goes to Bel-
grad/ Oddjob (SWE)

 ■ 17.9. John ”JR ”Robinson 
(USA) and Musik & Talang 
All-Stars /JAM Visit

 ■ 23.9. Schlagwerk

 ■ 1.10. Chick Corea Tribute

 ■ 25.11. Poesi & Musik 

 ■ 3.12. Lars Jansson Trio 
(SWE) 

 ■ 10.12. Niklas Winter & Ulf 
Wakenius (FIN/SWE) 

FAKTA

Poimintoja 
syksyn  
ohjelmasta

ANNA-LEENA EKROOS
VAASA

Sören Sandström käytti Ateljé 
Tornissa esillä oleviin teoksiin-
sa arkisista arkisinta materiaa-
lia: käytettyjä teepusseja.  

– Yleensähän pussit vain hei-
tetään pois. Minä aloin kerätä 
niitä talteen, halusin antaa niil-
le uuden elämän, Sandström sa-
noo. 

Teepusseja tarkastellessaan 
taiteilija huomasi pian, että kah-
ta täysin identtistä pussia ei ole. 

– Niillä on omat ominaispiir-
teensä kuten meilläkin. Pusseil-
la voi hyvin kuvata inhimillisiä 
piirteitä, eroja ja samankaltai-
suuksia, hän sanoo.

Torniin tuodut kolme asetelmaa 
ovat osa laajempaa kokonaisuut-
ta. Työt ilmentävät erilaisia vas-
takkainasetteluja ja toisaalta 
kuulumista ryhmään. 

Vastakkain ovat teoksissa esi-
merkiksi urheilujoukkueet. Elä-
mä ja kuolema taas ovat vas-
takkain työssä, jossa lääketie-
teen kandit seuraavat ruumiin-
avausta. 

Sandström on yksi Tornissa 
esittäytyvistä kuudesta uuma-
jalaistaiteilijasta.  Uumajalaisten 
lisäksi eilen avautuneessa ryh-
mänäyttelyssä on esillä tekstii-
litaidetta Seinäjoelta sekä Vaa-

san Taidekerhon jäsenten teok-
sia.  Kuukauden kestävä katsel-
mus on osa Bothnia Biennalea, 
jonka teemana on symbioosi – 
kaiken elämän vuorovaikutus ja 
yhteenkuuluvuus.

Toinen uumajalaistaiteilija, Ma-
rianne Laimer, on tuonut Tor-
niin paperitaidettaan. 

Laimer kertoo tehneensä kir-
ja-aiheisen paperiteoksensa var-
ta vasten Symbioosi-näyttelyä 
varten. Teos kysyi tekijältään 
kärsivällisyyttä. 

– Ihmettelin, että miksi se niin 
veikin aikaa niin. Sitten laskin 
työhön käyttämäni paperisuika-
leet. Niitä oli 16 000.  Eipä ihme, 
että aikaa meni, Laimer nauraa.

Marianne Laimer on taustal-
taan graafikko. Viime aikoina 
hän kertoo käyttäneensä pape-
rin ohella myös pitsiä materiaa-
linaan. 

Bothnia Biennale toi Marian-
ne Laimerin ensimmäistä ker-
taa Vaasaan. Hän kertoo ikuis-
taneensa vaasalaista kaupunki-
maisemaa ihastuneena kame-
rallaan. 

– Tämä on paljon kauniimpi 
kaupunki kuin Uumaja! Arkki-

tehtuurin kerroksellisuus on 
hienoa, täällä on esimerkiksi 
vanhoja jugendtaloja ja aivan 
moderneja rakennuksia rinnak-
kain, hän ihastelee  

Uumajalaisia  taiteilijoita näyt-
telyssä edustaa myös Christi-
na Västerbo.  Hän on ripusta-
nut Torniin kaksi abstraktia, 
muutosta ja liikettä ilmentävää 

akryyliteostaan.
– Vaasassa olen käynyt ennen-

kin, mutta tämä on ensiesittäy-
tymiseni täällä taiteilijana, hän 
sanoo. 

Teepussit taipuvat taiteeksi
Ateljé Tornissa avautunut ryhmänäyttely on uumajalais-seinäjokelais-vaasalainen symbioosi.

 ■ Bothnia Biennaleen kuuluva 
ryhmänäyttely on esillä Ateljé 
Tornissa 1.10.2016 asti. Tee-
mana on Symbioosi – kaiken 
elämän vuorovaikutus ja 
yhteenkuuluvuus.

 ■ Taiteilijat tulevat Uumajasta, 
Seinäjoelta ja Vaasan taide-
kerhosta. 

 ■ Esillä on akvarelleja, 
öljymaalauksia, asetelmia, 
keramiikkaa, betoniveistoksia, 
tekstiili- ja paperitaidetta. 

FAKTA

Ateljé Tornin 
näyttely

Marianne Laimer on yksi Atélje Tornissa esittäytyvästä kuudesta uumajalaistaiteilijasta. Näyttely toi pape-
ritaiteilijan ensimmäistä kertaa Vaasaan. – Kaunis kaupunki – paljon kauniimpi kuin Uumaja, hän ihastelee.  
KUVAT: JARNO PELLINEN

Sören Sandströmin teepussiteokset ilmentävät eri ryhmien välisiä 
samankaltaisuuksia ja vastakohtaisuuksia. Turistiryhmä on saanut 
tunnuksekseen aurinkolasit. 

LAURA KROHN
VAASA

Topi Sorsakoski -musikaalissa 
laulajan tyttöystävää esittävä 
Annika Eklund on palannut 
kahdenkymmenen vuoden tau-
on jälkeen vanhaan kotikaupun-
kiinsa, Vaasaan.

Ohjaaja Heikki Paavilainen 
on käsikirjoitusta varten haasta-
tellut Sorsakosken vaimoa ja pit-
käaikaista tyttöystävää, mutta 
esityksen roolihahmo Eeva on 
silti fiktiivinen hahmo.

Boheemi keikkaelämä ei voi 
olla vaikuttamatta parin suh-
teeseen.

– Heillä on myrskyisä suh-
de, erotaan ja palataan yhteen. 
Tyttöystävä on anteeksianta-
va, pitkäpinnainen rakastava – 
niin kuin tuollaisella miehellä 
varmaan pitää ollakin, Eklund 
kuvailee.

Musikaalin  kuvaama maailma 
on tuttu myös itse keikkalavoja 
kiertäneelle Eklundille. 

– Se on kuluttavaa. Ja monille 
on vaikeaa yhdistää ura ja per-
he-elämä.

Eklundkin on vähentänyt lava-

keikkoja perheenperustamisen 
jälkeen ja tekee enemmän teatte-
riesityksiä ja laivashow’ta. Sekin 
kuitenkin tarkoittaa erossa oloa 
perheestä. Eklund on ollut alku-
syksyn tiiviin harjoituskauden 
Vaasassa ja perhe on Sipoossa.

– Esityskausi on helpompi, 
kun voi olla osan viikosta koto-
na ja tulla Vaasaan loppuviikon 

esityksiin.

Perheen arki  vaatii järjestele-
mistä. Eklundin mies Jussi Tu-
runen on kitaristi ja paraikaa 
Hectorin kiertueella. Heillä on 
kaksi lasta: kakkosluokkalainen 
Nuutti ja pian kaksi vuotta täyt-
tävä Unna. 

– Emme tulisi toimeen ilman 

isovanhempia, Eklund huokai-
see.

Eklundin vanhemmatkin ovat 
muuttaneet Vaasasta pääkau-
punkiseudulle, sillä myös Ek-
lundin kolme veljeä asuvat Ete-
lä-Suomessa.

Viime viikkoina  Vaasassa on tul-
lut vastaan monta vanhaa kave-
ria.

– Monta en ollut nähnyt 20 
vuoteen.

– Olen myös kulkenut vanhoil-

la kulmilla, istunut Gerbyn lai-
turilla ja kävellyt Strömsössä, 
hän kertoo.

Topi Sorsakoski  -musikaalia 
Eklund pitää elämänmakuise-
na esityksenä.

– Siinä on jokaiselle kohtauk-
sia, joihin voi samaistua.

Eklund tuntee etukäteen sekä 
ohjaajan että nimiroolin esittä-
vän Ilkka Koivulan. Molem-
pien kanssa hän on työskennel-
lyt Valkeakosken kesäteatteris-

sa ja tehnyt pari yhteiskeikkaa-
kin Koivulan kanssa.

Kesällä  haasteita pelkäämätön 
Eklund hyppäsi kolmen päivän 
varoitusajalla tuuramaan sairas-
tunutta Hanna-Riikka Siitosta 
Lappajärvelle Halkosaaren Suo-
mihitit-show’n seitsemään esi-
tykseen.

– Laulut olivat tuttuja, joten 
uskalsin lähteä. Sain sähköpos-
tiini videon, ja sen avulla opet-
telin vuorosanat.

Iskelmälaulaja päätyi teatteriin
Annika Eklund on musikaaliharjoitusten lomassa kävellyt nuoruutensa kulmilla Gerbyssä ja Strömsössä.

 ■ Syntynyt vuonna 1979 Vaasas-
sa, asuu Sipoossa.

 ■ Käynyt Onkilahden koulun 
musiikkiluokan.

 ■ Asui lapsena Suvilahdessa ja 
nuorena Gerbyssä.

 ■ Opiskeli Kuula-opistossa 
pianonsoittoa ja laulua.

 ■ Aloitti 13-vuotiaana Maaherra-
yhtyeen laulusolistina.

 ■ Teki abivuonna levytyssopi-
muksen.

 ■ Tehnyt kuusi levyä.

 ■ Osallistui Suomen euroviisu-
karsintaan vuonna 2006 kappa-

leella Shanghain valot.

 ■ Vierailee Yö-yhtyeen levyllä 
laulamalla Olli Lindholmin kanssa 
kappaleen Pettävällä jäällä 
(2005).

 ■ Valmistunut Jyväskylän 
ammattikorkeakoulusta musiik-
kipedagogiksi.

 ■ Keikkailee ja tekee laiva-
show’ta sekä teatteriesityksiä 
muun muassa Valkeakosken 
kesäteatterissa, Palatsi-teatte-
rissa (Hurriganes ja Ihan tuuli-
ajolla) sekä tänä syksynä Vaasan 
kaupunginteatterissa Topi Sorsa-
koski-musikaalissa.

KUKA

Annika Eklund Topi Sorsakoski -musikaalin oh-
jaaja Heikki Paavilainen sa-
noo, että esitys ei mässäile vii-
nalle.

– Lööpeissä puhuttiin Topin 
alkoholinkäytöstä, mutta meillä 
ei ole yhtään humalakohtausta. 
Läträäminen ei tuo mitään lisää. 
Tämä esitys keskittyy tapahtu-
miin, Paavilainen sanoo.

Paavilainen on saanut Sorsa-
kosken perikunnalta luvan mu-
sikaaliin. Käsikirjoituksen kan-
nalta tärkeässä roolissa ovat ol-
leet keskustelut Sorsakosken 

veljen kanssa. Lopullinen lupa 
tuli laulajan pojalta.

Paavilainen teki  Sorsakoski-mu-
sikaalin myös Valkeakosken ke-
säteatteriin vuonna 2013, mut-
ta Vaasassa nähdään uusi ver-
sio siitä.

– Olen käsikirjoittanut sen uu-
destaan tälle porukalle. Arviolta 
noin puolet on muuta kuin Val-
keakoskella, hän sanoo.

Musikaali liikkuu välillä ko-
median puolella, välillä syvis-
sä vesissä.

– Tämä on mahdollisimman 
elämänmakuinen. Ei mitään 
pelleilyä, vaan elämään kuuluu 
niin huumoria kuin itkuakin. 

Paavilainen on aikaisemmin 
tehnyt kymmenisen esitystä 
suomalaisen viihdemusiikin 
tähdistä: muun muassa Kirkas-
ta, Dannysta ja Olavi Virrasta.

Musikaali saa ensi-iltansa Vaa-
san kaupunginteatterissa 10. 
syyskuuta. Syksyn näytösten li-
puista on tällä hetkellä varattu 
jo puolet. 

”Ei yhtään humalakohtausta”

Topi Sorsakosken tyttöystävää Vaasan kaupunginteatterin musikaalissa esittävä Annika Eklund laulaa esityksessä duettoja ja soolonumeron.  KUVA: EETU SILLANPÄÄ

Arkkitehtuurin Finlandia-
palkinnon ehdokkaat julkis-
tettiin torstaina. Ehdokkaat 
ovat Lappeenrannan kau-
punginteatteri, tänä vuonna 
Helsingin Hernesaareen val-
mistunut julkinen sauna Löy-
ly, Rovaniemen keskusken-
tän katsomorakennus Railo 
ja Suvelan kappeli Espoossa. 
Palkinnon myöntää Suomen 
Arkkitehtiliitto Safa.

Esiraadin puheenjohta-
ja Pirjo Sanaksenaho luon-
nehti ehdokkaita tiedottees-
sa ”kaupunkilaisten olohuo-
neiksi”. Hänen mukaansa 
arkkitehtuurilla on kaikissa 

Arkkitehtuurin  
Finlandia-
ehdokkaat 
nimettiin

kohteissa saatu aikaan oma-
leimaisuutta ja kiinnosta-
vuutta.

Palkinto jaetaan kolmat-
ta kertaa. Voittajan valitsee 
tänä vuonna Paavo Lippo-
nen. Nimi julkistetaan 13. lo-
kakuuta.

Arkkitehtuurin Finlandia 
-palkinto myönnetään kol-
men viime vuoden aikana 
valmistuneen uuden raken-
nuksen tai rakennusryhmän 
suunnittelusta tai korjaus-
suunnittelusta (STT). 

 
Syksyn  mittaan  
klubilla soitetaan 
kaiken kaikkiaan 
kolmekymmentä 
konserttia.

 
Voittajan  valitsee 
tänä vuonna  
Paavo Lipponen.


