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CLUB FOR FIVE : SONGS OF KIRKA 
 

HUIPPUSUOSITTU CLUB FOR FIVE VALLOITTAA  
KONSERTTISALIT UUDELLA OHJELMISTOLLAAN.  

KONSERTEISSA KUULLAAN KIRKAN RAKASTETTUJA  
LAULUJA UPEINA A CAPPELLA -VERSIOINA! 

 

Club For Five on ainutlaatuinen ilmiö musiikkimaailmassa rikkoessaan mielikuvia 

siitä, mitä kaikkea ihmisäänellä voikaan tehdä. Monipuolinen a cappella -lauluyhtye on 
valloittanut yleisönsä suvereenilla osaamisellaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

Vaikka lavalla ei näy soittimia, voi Club For Five’n konsertissa kuulla kaikkea 
sähkökitaroista rumpusooloihin. Yhtye ei kuitenkaan tyydy pelkkään soittimien 
imitointiin, vaan kaikki yhdistyy saumattomasti taitavaan yhtyelauluun ja musiikilla 

leikittelyyn. Viiden laulajan (Maija Sariola, Susanna Lukkarinen, Jouni Kannisto, Juha 
Viitala ja Tuukka Haapaniemi) lavashow on täynnä vastustamatonta iloa, energiaa ja 

virtuositeettia. 

 

Kirka - suomalaisen populaarimusiikin legenda, jonka tuotannosta löytyy hittejä 
viideltä eri vuosikymmeneltä. Kirka aiheutti ennennäkemätöntä hysteriaa Suomessa 

heti uransa alussa (Hetki lyö, 1967). Myöhemmin hän edusti maatamme Euroviisuissa 
(Hengaillaan, 1984) ja voitti Syksyn sävel -kilpailun laululla, jonka mukaan nimetty 
albumi rikkoi ensimmäisenä 200 000 kpl myyntimäärän Suomessa (Surun pyyhit 

silmistäni, 1988). Tämän suuren taiteilijan levyjä on ostettu kaikkiaan yli miljoona 
kappaletta ja hänen suosionsa säilyi suurena aina hänen kuolemaansa (2007) saakka. 

Kirkan musiikki elää edelleen vahvana. 

 

Club For Five : Songs of Kirka -konserttikiertue yhdistää nämä kaksi ainutlaatuista 
artistia ennennäkemättömällä tavalla. Konserteissa kuullaan ensimmäistä kertaa 

Kirkan rakastettuja lauluja uusina ja upeina a cappella -versioina. Club For Five on 
valmistellut konsertteihin täysin uuden ohjelmiston. 

Nämä konsertit ovat tulos vuosia kestäneistä mietinnöistä, kuinka Kirkan hienoa 

musiikkia ja upeita lauluja voitaisiin tuoda tämän päivän tasolle Mestaria kunnioittaen 
– niin kuin hän itsekin olisi halunnut. Kun Kirkan pitkäaikaiset taustajoukot ja hyvät 
ystävät (kts. alla) ottivat yhteyttä Club For Five -yhtyeeseen, saatiin innostunut tiimi 

lopulta kasaan suunnittelemaan ja tuottamaan tämä konserttikiertue. 

- Kirkan manageri huippusuosion vuosilta 1988-1997: Sakari Timonen 

- Kirkan manageri huippusuosion vuosilta 1997-2007: Seppo Kahilainen 

- Kirkan ihailijakerhon pitkäaikainen vetäjä: Seppo Lindström 

  



KONSERTTIKIERTUEEN AIKATAULU 

pe 7.9.2018 KUUSANKOSKI, Kuusankoskitalo 

la 8.9.2018 LAPPEENRANTA, Lappeenranta-sali 

pe 14.9.2018 LOHJA, Laurentius-sali 

la 15.9.2018 PORVOO, Taidetehdas 

pe 21.9.2018 HYVINKÄÄ, Hyvinkääsali 

la 22.9.2018 ESPOO, Tapiolasali 

pe 28.9.2018 JYVÄSKYLÄ, Paviljonki 

la 29.9.2018 VIITASAARI, Viitasaari Areena 

su 30.9.2018 KUOPIO, Musiikkikeskus 

pe 5.10.2018 HELSINKI, Kulttuuritalo 

  

LIPUT 

Lipunmyynti alkaa maanantaina 16.4.2018 klo 9:00. 

• www.ticketmaster.fi (Kuusankoski, Lappeenranta, Lohja, Espoo, 
Jyväskylä ja Helsinki) 

o nettilippu 44,50 eur 
(41 eur + palvelumaksu 3,50 eur) 

o opiskelijat, lapset ja työttömät 40,00 eur  
(37 eur + palvelumaksu 3,00 eur) 

o ryhmävaraukset 40,00 eur 

(min. 10 lippua, 37 eur + palvelumaksu 3,00 eur) 

 

• www.lippu.fi (Hyvinkää, Kuopio ja Porvoo) 

o nettilippu 44,50 eur 
(41 eur + palvelumaksu 3,50 eur) 

o opiskelijat, lapset ja työttömät 40,50 eur  
(37 eur + palvelumaksu 3,50 eur) 

o ryhmävaraukset 40,50 eur 

(min. 10 lippua, 37 eur + palvelumaksu 3,50 eur) 
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• www.lipputoimisto.fi (Viitasaari) 

o nettilippu 43 eur 
(41 eur + palvelumaksu 2,00 eur) 

o opiskelijat, lapset ja työttömät 39,00 eur 
(37 eur + palvelumaksu 2,00 eur) 

o ryhmävaraukset 39,00 eur 

(min. 10 lippua, 37 eur + palvelumaksu 2,00 eur) 

Lisäksi mahdolliset lipunmyyntitoimistojen toimitusmaksut. 

 

HAASTATTELUT JA LISÄTIEDOT 

”Songs of Kirka” -konserttikiertueen tunnelmista sekä suhteestaan Kirkaan ja 

hänen musiikkiinsa kertovat mielellään Club For Five -yhtye ja kiertueen 

taustajoukot.  

Yhteydenotot: songs@kirka.fi tai 

Seppo Kahilainen, tuottaja, puh. 044-056 2131 

Kuvat ja lisätiedot: www.kirka.fi 

 

Nettisivut: http://www.kirka.fi/songs-of-kirka.html 
Facebook: https://www.facebook.com/songsofkirka/ 

Instagram: https://www.instagram.com/songsofkirka/ 

Twitter: https://twitter.com/songsofkirka 
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