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PÄÄKIRJOITUS 2/2021
Natsa Klubi järjesti musiikkikyselyn,
josta saadut kommentit ja kehitysehdotukset otetaan jatkossa huomioon toimintaa suunniteltaessa.
Kiitos kaikille vastanneille!
Juha Särkelä

Natsan yleisö haluaa
vanhaa ja uutta
Tammikuussa järjestetyn musiikkikyselyn tulokset ovat selvillä. Osanottajia oli 61, joista miehiä 34 ja
naisia 27. Vastauksista päätellen
Natsan ystävillä on laaja musiikkimaku, jota Natsa Klubi pyrkii tyydyttämään oman toiminta-ajatuksensa
puitteissa. Vaikka asiasta ei kysyttykään, kommenteista kävi ilmi, että
tarjontaan oltiin pääosin tyytyväisiä,
mutta muutoksiinkin kannustettiin.
Lisäksi moni kiitteli mielialan korkealla pitämisestä ja tulevaisuuden
uskon säilyttämisestä Natsayhteisössä kuluneen vuoden aikana.
Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta, myös niistä muutamista risuista!
Minkälainen musiikki miellyttää?
Tässä Top 10 -musiikkityyliä (kannattajat suluissa): 60-luku (32), rautalanka (17), 1970-luku (15),
rock/rokki (14), 1950-luku (10), pop
(9), blues (8), Beatles (7), Elvis (7)
ja rock’n’roll, rockabilly (7). Elvis ja
Beatles vaikuttavat tietysti useampaan vuosikymmeneen, kuten myös
yksittäiset genret, mutta ei lähdetä
halkomaan hiuksia. Useampia mainintoja saivat myös tanssittava tai
tanssimusiikki, rhythm & blues, soul,
folk, beat, proge, country/kantri, jazz
ja swing. Yhden maininnan saivat
disco ja iskelmä.

Mitä esiintyjiä toivotaan?
Aika monet toivovat näkevänsä Natsalla samoja artisteja ja bändejä kuin
ennenkin. Toisaalta ehdotettiin uusia
esiintyjiä, joista osan keikat ovatkin
täysin mahdollisia toteuttaa. Muutamat kokoonpanot ovat niin pienen
piirin tuntemia, että ne tuskin houkuttelevat tarpeeksi maksavaa yleisöä,
ja osa taas on niin kalliita, ettei Natsan budjetti sellaisia kestä. Tai sitten
tulevat seinät vastaan, eli väki ei
mahtuisi sisään. Toivottiin myös
edesmenneitä esiintyjiä tarkoittaen
varmaankin heidän musiikkiperintöään.
Top 10 -lista näyttää tältä (kannattajat suluissa): The First (10),
Topmost/Gugi Kokljuschkin (10),
Tinos (9), Jiri Nikkinen (6), Pepe
Willberg (6), Esa Pulliainen/Ville Valo
& Agents (5), Raulis Memphis Band/
The Old Stars (5), The Oldies (4),
The Sounds (4) ja Express/Junnu
Sippola (4).
Useampia mainintoja saivat BTSbändit, Easy, Pekka Tiilikainen &
Beatmakers, The Scaffolds, The
Leminen Brothers, Pekka Paukku/Fat
Mama Band, Get Back, Ironwire,
Dave Lindholm, Lasse Liemola, Juho
”Kihara” Pitkänen ja The Ronski
Gang. Yksittäisiä mainintoja keräsi
lähes 30 esiintyjää tai bändiä.
Saimme mielenkiintoisia ehdotuksia
bändeistä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Lisäksi toivottiin pohjoismaisia kokoonpanoja sekä brittibändejä,
joista löytyykin varsin ahkeria Suomen-kävijöitä.

Tinos oli viimeinen bändi joka esiintyi
Natsalla keväällä 2020 ennen koronarajoituksia

Elina Saksalan kirja Kisu Järnströmistä julkistettiin Natsa Klubilla helmikuussa 2019, ja tilaisuudessa esiintyi
tietysti Topmost
Paljonko pääsylippu saa maksaa?
Useimpien vastaajien mielestä sopiva
hinta pääsylipulle Natsa Klubin iltaan
olisi 10–30 euroa esiintyjästä riippuen. Muutamalla hintahaarukka ulottui
40 euroon, ja yksittäisillä henkilöillä
kipuraja tuli vastaan 50–70 euron
kohdalla, jos kyse olisi isosta ”starasta”.
Kaikkien vastanneiden kesken arvoimme viisi CD-levypakettia. Onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Raimo
Laaksonen, Terho Golnik, Benita
Lindström, Ari Heino ja Jaana
Ritvanen.
Palkinnot on postitettu voittajille.
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Osoite: Kasarmikatu 40 Helsinki.
The First Natsa Klubilla
toukokuussa 2019
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