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Yhteislaulujamit Samppalinnanmäellä!
Ja kaikki laulaa på Samppalinna goes TURKU!
Turkulaiset tähdet nyt ensi kertaa samalla lavalla samaan aikaan! Tässä kohtaa jää kylmäksi monet iltamat,
sillä lavalle nousee Mira Luoti, Ressu Redford, Jussu Pöyhönen ja Tommi Läntinen. Tiedossa kaikkien aikojen
laulujamit, missä sinäkin pääset laulamaan!
Mira Luoti on tullut tunnetuiksi PMMP‐yhtyeestä sekä lukuisista TV‐esiintymisistä mm. Vain Elämää, Tähdet
Tähdet ja Voice of Finland.
Ressu Redfordin hitit ovat kaikille tuttuja. Uransa alkuaikoina hänet tunnettiin parhaiten kansainvälisilläkin
markkinoilla tunnetuksi tulleesta Bogart Co. ‐bändistä. Viimeksi Ressu valloitti yleisön sydämet “Tähdet
Tähdet” ‐tv‐ohjelmassa.
Jussu Pöyhönen, Suurlähettiläät‐yhtyeen keulahahmo on ennenkin esiintynyt Samppalinnanmäellä niin
musikaalissa kuin “Ja kaikki laulaa på Samppalinna” ‐illassakin. Jussua nähdään yhteislauluillan jälkeen mm.
Queen‐yhtyeestä kertovassa suurmusikaalissa “We will rock you”.
Tommi Läntisen “Via Dolorosa” on kaikkien suomalaisten tuntema hitti vuodelta 1995. Tommi aloitti uransa
Boycott‐yhtyeessä 1980‐luvulla. Tommin voi nähdä tulevan kauden “Selviytyjät Suomi” ‐ohjelman kolmannella
tuotantokaudella.
Tällaista yhteislaulua, yhdessäoloa ja kokoonpanoa ollaan odotettu. Turkulaiset huippunimet kaikki samana
iltana läheltä kuultuna upeissa Samppalinnan Kesäteatterin maisemissa. Tule kokemaan miltä tuntuu laulaa
“Tuo mulle taivaalta kuusi kuuta”, “Pysy aina pikkuveljenä”, “Via Dolorosa”, “Maailman laidalla” ja muita
hittejä upean bändin, teatterin näyttelijöiden sekä ainutlaatuisten tähtiartistien kanssa, jotka laulavat ja
laulattavat oman tuotantonsa parhaimmat hitit. Kyllä meillä jos Tukholmassakin!
MIRA LUOTI on innoissaan Samppalinnaan saapumisesta:
“En ole aikaisemmin ollut mukana yhteislauluilloissa, joten kutkuttaa kovasti päästä mukaan tähän tapahtumaan!
Olen kuullut tästä vain ja ainoastaan hyvää. Turussa olen kasvanut ja varttunut. Turku on
minulle hyvin rakas. Perhe, ystävät ja työt tuovat minut onneksi useasti Turkuun.”
“Ja kaikki laulaa på Samppalinna” järjestetään menestyksekkäästi jo viidennen kerran. Illasta onkin
muodostunut kesän yhteishengen kohokohta. Musiikkitapahtumassa yhdistyy yhteislaulu‐ ja
konserttiperinteen parhaat puolet, jotka takaavat hyvän tunnelman katetussa teatterikatsomossa.
RESSU jatkaa:
“En oo koskaan esiintynyt missään lauluilloissa. Toisaalta mun omat keikat on aina yhteislaulua. Onneksi on
niin monta tunnettua biisiä tullut tässä matkan varrella. Turku on mun kotikaupunki ja mun sosiaalinen verkko on
täällä ‐ mun hyvät ystävät. Turku on kehittynyt paljon viime vuosina ja vireä jokiranta antaa meidän kaupungille
aivan uniikin erityispiirteensä.”
Tervetuloa kaikki Turkuun “Ja kaikki laulaa på Samppalinna” yhteislaulujameihin!
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Liput 20€ toimistolta tai Samppalinnan Kesäteatterin lipunmyynnistä liput@samppalinnanteatteri.fi ja 02 232
9050.
Logo ja kuvamateriaalia ladattavissa linkistä https://drive.google.com/open?id=1qqPz9nV8z8RehyyKQMgAR‐
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