
 

 

 
 

50-luvulla 
Rööperin kruunattomana kunin-
kaana tunnetun Tom Sjöbergin 
luotsaama Rööperi Rock´n´Roll 
Show tarjoaa vauhdikkaan aika-
matkan rock and rollin mukaan-
satempaavaan maailmaan.  
Sjöban ensikosketus rock-mu-
siikkiin tapahtui Elviksen väli-
tyksellä jo 50-luvun lopulla. Rak-
kaus tähän tyylilajiin on kulkenut 
sydämessä yhtä matkaa noista 
ajoista lähtien.  
 

70-luvulla 
Hieman myöhemmin – 70-luvun 
loppupuolella rockabillyvillityksen  
ottaessa vielä ensiaskeleitaan 
maamme kamaralla Rock-Ola 
keikkui genren keulakuvana 
yhdessä Aikka "Teddy Guitar" 
Hakalan kanssa näyttäen 
suuntaa tuleville sukupolville. 
Eikä ole Rock-Ola vuosien saa-
tossa ainakaan kesyyntynyt! 
  
 
https://www.natsa.fi/  
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PÄÄKIRJOITUS 
Joulu tulla jolkuttaa. Mutta sitä 
ennen kannattaa tulla Natsa Klu-
bille joulukuun 1. päivä. Rööpe-
rin kruunaamaton kuningas 
Tom Sjöberg tuo Natsan est-
radille aidon fiftarimusiikin 
räiskyvän "Rööperi Rock and 
Roll-Show´n". Tervetuloa! 
Juha Särkelä 

 

 Ääni soi yhä upeasti, ja koluttujen 
keikkapaikkojen antama vuosien 
kokemus näkyy, kuuluu ja antaa 
uskottavuutta toimivaan tulkin-
taan. Rokkikukkona niin Suo-
messa kuin ulkomaillakin paljon 
kiertänyt Paul Kallonen ei hän-
kään jää hopealle tulkinnoissaan 
rokkiklassikoista. Rytmiryhmä 
koostuu kokeneista, useissa eri 
kokoonpanoissa kannuksensa 
hankkineista soittajista, eikä se-
kään varmasti jätä sielukkaalla 
soitollaan ketään kylmäksi.  
 
Rock´n´rollia, rhythm´n´bluesia,  
rockabillya ja herkkiä balladeja - 
Elvistä unohtamatta - on luvassa 
tältä juurevalta rokkikokoon-
panolta. 

 
Lauantaina 1.12. 2018 
  
Rööperi Rock`n`Roll Show on 
nähtävissä Natsa Klubilla. Tätä 
tilaisuutta ei kerta kaikkiaan voi 
jättää väliin, sillä ekskursio 
Rööperin keikalle on aina suuri 
seikkailu. Voi nimittäin sattua ihan 
mitä vaan – ja vielä pahempaa!  
Kannattaa tulla kauempaakin… 
 

 
Tom Sjöbergin Rööperi 
Rock´n´Roll Show Bändin 
kokoonpano:   
 
Rock-Ola Pihlajamaa (laulu), Paul 
Kallonen (laulu), Tom Sjöberg  
(laulu), Mika Railo (kontrabasso), 
Perry Kaasalainen (kitara), 
Hirkka Hirvonen (rummut). 
 

 

Marraskuussa bailattiin  
Elviksen hengessä 

Raulis Memphis Band vastasi musiikista. 

Bändin aito akustinen basso keskellä 

Jailhouse Rock ja Cometsin osaavat  
tanssijat vauhdissa. 

Parhaita asuja palkittiin. 

kuvat: Aki Schadewitz. 

 
 
 
 

 

 

 
Facebook Natsa Klubi 

Marraskuun illan avausvitsi:  
Mitä eroa on poliitikolla ja 
pokerinpelaajalla? 
Viimeksi mainitulle huijaus on 
pelkkä harrastus! 


