Jukka Kuoppamäki ruskakiertueelle syyskuussa
Konserttikiertue starttaa uusien julkaisujen merkeissä
Jukka Kuoppamäen tämän vuotinen ruskakiertue 3.-20.9. koostuu 14 konsertista
Pohjois-Suomessa, onpahan matkan varrella pistäytyminen Ruotsinkin puolella. Suurin
osa esiintymisistä on kirkkokonsertteja. Kuoppamäki on viime vuosina tehnyt useamman
kirkkokiertueen, sillä niissä on ainutlaatuinen tunnelma. ”Parasta on kirkossa vallitseva
rauha ja hiljaisuus ennen esiintymistä. Siellä tuntee, että taivas on lähellä maata. On
etuoikeus saada laulaa kirkon rauhoittavassa ilmapiirissä”, Jukka toteaa. Kirkossa myös
yleisön kohtaaminen on intensiivisempää. ”Kirkossa on kodikkaampi ja välittömämpi
tunnelma. Yleisö ei odota siellä pyöriviä valoja tai mukaansatempaavaa show’ta. Osa
ihmisistä on sellaisia, joita ei muualla kohtaa. Monille kotikirkko on lähempänä kuin
suuret konserttisalit.”
Kiertueen lisäksi Kuoppamäeltä ilmestyy myös uusia julkaisuja. Basam Booksilta ilmestyy
uunituore elämäkerta Sinne ja takaisin, jossa Jukka avoimesti paljastaa elämänsä kuopat
ja mäet. Kirjan on toimittanut Juha Rantala, joka samanaikaisesti julkaisee Jukan
kadonneiksi luullut 60- ja 70-lukujen vinyylit Rocket Recordsin toimesta viiden tuplacd:n sarjana.
Sekä kirja että cd-sarja kuuluvat tämän syksyn merkittäviin tapahtumiin suomipopin
historiassa. Kirjaa varten sävelletyt kolme uutta laulua kuullaan konsertti-ohjelmassa.
Jukka kertoo lisää; ” Ohjelma on kolmiosainen. Aloitan ajatuksia antavilla lauluilla, kuten
Bob Dylanin Tuulelta vastauksen saan, Paul McCartneyn Sydämiin (Let it be) ja omalla
Vapausvalssilla. Kun ovi näin on avattu kuuntelutilaan, siirryn Kotikirkko-teemaan, jossa
on uudelleensävellettyjä virsiä ja kristillisiä perustekstejä, kuten uskontunnustus ja Isä
Meidän. Kaikissa osissa on tänä vuonna myös uutta viime syksyyn verrattuna. Tällä
kohtaa se on Maan korvessa uutena sovituksena. Kolmas osa sisältää tunnettuja
radiohittejäni, joiden loppuun olen sijoittanut uuden kirjani mietiskelylaulut: Mielen
takana, Yksin et jää ja Valo.”
On helppo ymmärtää, mikä Kuoppamäkeä ruskakiertueessa viehättää, sillä Lapin luonto
luo kiertueelle ainutlaatuisen tunnelman. ”Lähtisin mielelläni pariksi viikoksi erämaahan
vaeltamaan, mutta se ei tiukan kiertueohjelman puitteissa ole mahdollista. Saan kuitenkin
auton ikkunasta ihailla Lapin lumoavia maisemia kauneimmillaan. Syksyllä kauneinta on
luonnon väriloisto, ja keväällä auringossa hohtavat hanget”, Jukka tunnelmoi.
Jukka Kuoppamäen ruskakiertue
ke 3.9.

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, Muhos

to 4.9.

Rovaniemen kirkko

pe 5.9.

Revontulikappeli/Pyhätunturi, Pelkosenniemi

ma 8.9.

Pyhän Laurin kappeli/Äkäslompolo, Kolari

ti 9.9.

Saariselän tunturikappeli, Inari

ke 10.9.

Inarin kirkko

pe 12.9.

Marian kappeli/Levi, Kittilä

la 13.9.

Ylitornion kirkko

su 14.9.

Folkets Hus/ Kalix, Ruotsi

su 14.9.

Chillout, Kemi

ti 16.9.

Pyhän Laurin kappeli/Äkäslompolo, Kolari

ke 17.9.

Sodankylän kirkko

to 18.9.

Saariselän tunturikappeli, Inari

pe 19.9.

Saariselän tunturikappeli, Inari

la 20.9.

Kittilän Kirkko

Uusi elämäkerta Sinne ja takaisin on saatavana konserttien levy-pöydältä hintaan 37€.
Cd-sarja joko yksittäin tai sarjana tilaamalla ne nettikaupasta:
http://shop.pop-lehti.fi/satsanga tai http://www.levykauppax.fi/artist/
kuoppamaki_jukka/
Tupla-cd maksaa noin 20 euroa. Kiertueella on niistä näytteet mukana, sekä myynnissä
Jukan uusimmat levyt viime vuosilta.

