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Pyynikki-ilmiö tuo jälleen standupin ja musiikin tähtiä Tampereen kesään:

Pyynikin kesäteatterin lavalle nousevat Ismo Leikola, Vesterinen
Yhtyeineen, Dumari & Spuget, Ismo Alanko ja Steve ’n’ Seagulls
Viime kesänä ensimmäisen kerran Pyynikin kesäteatterissa toteutettu Pyynikki-ilmiö saa jatkoa tänä
kesänä. Ilmiö-tuotanto Oy:n tuottama tapahtumakokonaisuus tuo heinä-elokuussa Tampereelle sekä
standupia että musiikkikeikkoja viitenä kesäiltana. Pyynikin kesäteatterissa esiintyvät 8.7. Ismo
Leikola, 22.7. Vesterinen Yhtyeineen, 29.7. Dumari & Spuget, 5.8. Ismo Alanko ja 7.8. Steve ’n’
Seagulls. Liput kaikkiin tapahtumiin ovat myynnissä Lippupisteessä.
– Pyynikki-ilmiö tuntui istuvan erinomaisesti Tampereen kesätapahtumien tarjontaan viime vuonna, joten
onnistuneiden kokemusten pohjalta ja innokkaan yleisön pyynnöstä jatkamme tapahtumakokonaisuuden
järjestämistä. Tuomme Pyynikin kesäteatteriin nyt enemmän esiintyjiä eli luvassa on viihdyttäviä kesäiltoja
neljänä sunnuntaina ja yhtenä tiistai-iltana, sanoo promoottori Jukka Tallgren Ilmiö-tuotanto Oy:stä.
Ismo Leikola naurattaa uuden shown kanssa – lipuista jo lähes puolet myyty
Ismo Leikola saapuu 8.7. Tampereelle uuden shown kanssa. Conan O’Brien -showssa esiintynyt Leikola on
kovassa nosteessa Amerikassa ja tekee siellä paljon keikkoja, joten Pyynikki-ilmiössä kuullaan kesällä
parhaita reissussa syntyneitä juttuja ja myös ensi kertaa yleisön edessä testattavia tarinoita. Leikolan stand
up -keikan lipuista on jo lähes puolet myyty.
Vesterinen Yhtyeineen tulossa isolla kokoonpanolla soittamaan – kesän ainoa Tampereen keikka
Vesterinen Yhtyeineen tekee parhaillaan uutta levyä, mutta kesällä ei bändin mukaan ole vielä aika keskittyä
uusien biisien soittamiseen. Sen sijaan kovana livebändinä tunnettu yhtye lupaa yleisölle 22.7. vauhdikkaan
illan ja musiikkia isolla kokoonpanolla.
– Erinomaisilla tunnelmilla tullaan Tampereelle. Kesän ainoa keikka siellä ja edellisten kokemusten
perusteella emme oleta mitään muuta kuin täyslaidallista koko tunneskaalan laajuudelta. Tullaan isolla
kokoonpanolla soittamaan, joten illan musiikillinen anti tulee olemaan järisyttävää. Esitetään ensimmäistä
kertaa sillä kokoonpanolla muutamia sellaisia biisejä, joita Paviaani-kiertueella ei päästy veivaamaan. Ja
mistäpä sen tietää mitä keikalla lopulta tapahtuu. Meillä lähtee enimmäkseen lapasesta nämä soittohommat,
toteaa bändin solisti Tero Vesterinen.
Ismo Alanko ja Dumari & Spuget tunnelmoivat kesäillassa – Steve ’n’ Seagulls taas innolla mukana
Dumari & Spuget on Tuomari Nurmion alunperin slangiprojektia varten koottu kokoonpano, joka tuo 29.7.
stadin slangin ja meiningin ensi kertaa Pyynikille. Viime vuonna loppuunmyydyllä keikalla hurmannut Ismo
Alanko Yksin nähdään myös tänä vuonna 5.8. Pyynikin lavalla. Toistamiseen Pyynikki-ilmiöön saapuu myös
keväällä kolmannen albuminsa julkaiseva Suomen bluegrass-lähettiläs Steve ’n’ Seagulls.
– Viime kesän Pyynikki oli sangen mukava kokemus. Hurtti huumori ja mieleenpainuvat välipuheet
ovat varmasti mukana myös tulevan kesän performanssissa. Illan aikana tullaan kuulemaan tulevan levyn
kappaleita ja melko varmasti lavalla nähdään myös yllätysesiintyjä, sanoo yhtyeen hanuristi Viljam
”Hiltunen” Hänninen.
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