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Classic Rock tapahtuman esiintyjät

Markku ”Mape” Veijalainen
Illan isäntänä toimii kaikkien tuntema Mape. Hän on radio- ja tv- sekä 
lehtitoimittajalegenda. Mape tuli tunnetuksi jo 1960-luvulla, jolloin hän 
juonsi muun muassa suosittua Popsävel-65-radio-ohjelmaa. Nykyisin hän 
on tunnettu MTV3:n ”Studio55”-ohjelman juontajana. Mape haastattelee 
Natsa Klubin yllätysvieraita ja kuuluttaa bändit lavalle.

Danny
Musiikkineuvoksen varsinainen ura alkoi Danny & The Islanders -yhtyeen 
myötä. Yhtyeen komppikitaristina toimi Pepe Willberg. Yhtye levytti en-
simmäisen singlensä Hey Boba Lou / East Virginia Scandia -levy-yhtiölle 
vuonna 1964. Levyllä Danny esitti folklaulun “East Virginia”, josta tuli 
myös hänen ensimmäinen suuri hittinsä. Tästä alkoi Suomen kevyen-
musiikin uskomaton menestystarina. Haastattelija Mape Veijalainen.

Jim
Jim & The Beatmakersin laulusolisti oli Raul Wikström. Kun brittiläinen 
popmusiikki nousi 60-luvun puolivälissä suosioon, myös kielitaitoisille 
kotimaisille biisinikkareille tuli kysyntää. Lokakuussa 1964 Beatmakers 
levytti Jimin sävellyksen My Only One joka nousi kaupallisille listoille. 
Wikström ja Seppo Keurulainen lyöttäytyivät yhteen 1965 hajonneen 
Islanders-yhtyeen kanssa. Uusi bändi toimi nimellä Jormas. Haastattelija 
Mape Veijalainen.

The Scaffolds
The Scaffolds on yksi Suomen tärkeimmistä rautalankabändeistä, jonka 
ensimmäinen levy julkaistiin helmikuussa 1963. Vuonna 2005 The Scaf-
folds aloitti toimintansa uudelleen, kun Bergholmin veljekset Kicke ja 
Harry yhdistivät voimansa Kari Kuivalaisen ja Arto Vilkon kanssa. Bändi 
soittaa omien uusien levytystensä lisäksi paljon vanhaa rautalankaa ja 
muuta 60-luvun melodista poppia.

EASY, Eagles tribute band
EASY on aito 70’s bändi, joka on tekemässä vahvaa comebackia lähes 
neljänkymmenen vuoden jälkeen. Easy tunnettiin aikoinaan myös Mu-
sakatit-nimellä, joka vaihtui Suosikki-lehden yleisöäänestyksen myötä 
Easyksi. Musiikillisesti Easy keskittyy ainoastaan Eagles-tuotantoon, 
kuten nimikin kertoo.

Stadin Säkki
Natsa Klubi -ilta alkaa legendaarisen DJ Stadin Säkin (Joke Linnamaa) 
juontaman nostalgisen DJ-Show “Best of the Classic Rock” merkeissä, 
mikä koskettaa ja tanssittaa varmasti jokaista Natsan vierasta. ”Säkki” 
pistää levylautasille uudet kierrokset, kun paletissa pyörii vuosikymment-
en ajalta parasta rokkia ja iskelmämusaa.
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