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GUBBROCKARNA - 20 YEARS OF ROCK 'N' ROLL Äijärokkarien
juhlavuoden show teatterissa
”Maailman suurin rokkibändi”, vaasalainen GUBBROCKARNA, juhlii 20-vuotista
toimintaansa juhlanäytöksellä Vaasan Kaupunginteatterissa. Äijärokkarien juhlashow
GUBBROCKARNA – 20 YEARS OF ROCK 'N' ROLL saa ensi-iltansa 12. huhtikuuta teatterin
suurella näyttämöllä. Esityksiä on yhteensä seitsemän, ajalla 12.4.-26.5.2018.
20-vuotisjuhlashown ovat käsikirjoittaneet Peter Björkas, K.G. Wigren ja Roffe Sahlström. Esityksen
on ohjannut Anna Moberg. Musiikin valmentajana ja sovittajana on toiminut Mickel Sahlsröm.
Juhlanäytös sisältää rockia 50-luvulta alkaen aina 70- ja 80-luvuille saakka. Musiikkinumeroita on 30,
ja joukossa on runsaasti uutta materiaalia: lähes puolet kappaleista ovat sellaisia, joita Gubbrockarit
eivät aiemmin ole esittäneet. Juhlashow toteutetaan yhtyeen ja Vaasan kaupunginteatterin
yhteistyönä.
Teatterin ala-aulassa on huhtikuussa esillä Gubbrockarna-yhtyeen vaiheista kertova näyttely, jossa
nähdään mm. julisteita ja kuvaheijasteita vuosien ajalta.
Yhtyeen toiminta alkoi vuonna 1998, kun työväenopisto Arbiksen kursseille yritettiin saada
enemmän miesosallistujia. Opisto järjesti bändikurssin nimeltä Gubbrock, eli äijärock. Kurssilaisista
muodostui kitarayhtye Gubbrockarna, joka on saavuttanut vuosien kuluessa huikean suosion.
Alkuvuosien jälkeen yhtyeen soitinvalikoima on laajentunut. Viime vuosina on toimintaan liittynyt
mukaan myös naisia. Tänä keväänä 20-vuotista taivaltaan juhlivassa yhtyeessä on 20 soittajaa.
Gubbrockarien musiikkirepertuaari on koostunut rockista ja popista aina kultaiselta 1950-luvulta
1980-luvuille saakka. Ohjelmistossa on sekä ärjyvää rockia että lempeämpiä balladeja. Yhtyeen
komean saundin salaisuus on sadoissa treenikerroissa, bändiläisten innostuksessa ja yhteishengessä
ja yleisön kannustavassa palautteessa. Yhtye keikkailee ahkerasti: rokkarit ovat vuosien aikana
esiintyneet paitsi lukemattomilla kotimaan keikoilla, myös Tukholmassa ja Liverpoolissa. Vaasan
Taiteiden Yössä yhtye on soittanut mm. 10 000 ihmiselle Hovioikeuden altaassa kelluvalla lautalla.
Tämänkeväinen show jatkaa Gubbrockarien ja teatterin suurten yhteistyöproduktioiden sarjaa.
Aiempina vuosina teatterissa on nähty yhtyeen suuren suosion saaneet showt The Golden Age of
Rock´n´Roll (2012), The Amazing 60ies (2013), Fifty-Sixty (2015), Gubbrockarna Goes Movies (2016)
ja Jukebox (2017).
Lippuja showhun (25 €) voi ostaa teatterin lipunmyynnistä 06 325 3961 ja NetTicketistä
www.NetTicke.fi ja NetTicketin jälleenmyyntipisteistä, kuten Studio Ticketistä.
Näytökset: 12.4. klo 19; 13.4. klo 19; 14.4. klo 13 ja 19; 20.4. klo 19; 25.5. klo 19; 26.5. klo 19.

