
MARKO ”STENARI” STENSTRÖM / 
SNAKE OIL COMPANY

Stenari on aito country-mies. Hän sai count-
ry-kärpäsen pureman jo nuorena poikana 
käytyään ensi kerran USA:ssa vanhempiensa 
kanssa. Stenari soittaa aitoa country-musiikkia 
alkuperäiskielellä. Stenarilla on vahva ja lämmin, 
miehekäs ääni ja hän säestää itseään kitaralla.  
 
Hänen ohjelmistossa on n. 250 countrymaa-
ilman suurta hittiä. Lauluja on mm. Johnny 
Cashilta, Willie Nelsonilta, Kris Kristoferssonilta, 
Dolly Partonilta, Merle Haggardilta sekä muil-
ta suurilta country-legendoilta. Ohjelmistos-
sa on myös kuitenkin lauluja, jotka tunnetaan 
paremmin muista musiikkigenreistä esitettynä 
countrytyyliin. Näitä ovat mm. Purple Rain, Sus-
picious Mind, Brown Eyed Girl, Graceland, Have 
You Ever Seen the Rain etc.
Yksi asia on kuitenkin betoniin valettu.  
 
Ilta on täynnä countrya ja tunteita. Stenarin 
mukaan countrybiisin tuntee siitä, että surulli-
semmassakin kappaleessa on ainakin hitunen 
iloa ja päinvastoin. Illan aikana kuullaankin niin 
intiimejä hitaita kappaleita kuin nopeampia 
hillbilly-tyylisiä ilotteluja.

Stenari esiintyy sekä trubaduurina, duo-ko-
koonpanolla että yhdessä Snake Oil Company 
-yhtyeensä kanssa.

https://www.youtube.com/watch?v=4PAH-
2R6e_Tg

U-CUT DUO / JUKKA PAHKAMÄKI

U-CUT (juu-kat) eli kaksi Jukkaa duo, esittää 
hittejä kahdelta vuosituhannelta. Settilista 
sisältää stemmalaulua säestettynä kahdella 
kitaralla ja huuliharpulla eli tarjolla on uutta 
ja vanhaa. Keikkakokemusta on yli 10 vuoden 
ajalta. Musiikkityyli vaihtelee kotimaisista ja 
ulkomaisista pop- ja rock-kappaleista count-
ry-klassikoihin. Erikoisuutena U-CUT:lla on 
”Irkku-setti” eli irlantilaisia kapakka- ja kan-
sanlauluja. Settilistaa voidaan muokata tilai-
suuden mukaan, mm. nostalgia-setti, jossa on 
vanhoja hittejä 60-ja 70-luvuita. 

Jukka Pahkamäki tekee myös trubaduurikeik-
koja suunnilleen samalla settilistalla.

Ääninäytteitä on Pro-Agency kotisivuilla 
www.pro-agency.fi.



JOE VESTICH  & JOE VESTICH BAND

Hänen musiikkityylinsä, jota kutsutaan roots 
tai american -musiikiksi, on aitoa rock n’ rollia, 
bluesia ja perinteistä countrya.

Joe Vestich on yhdysvaltalainen laulaja-lau-
luntekijä, kitaristi, joka on asunut, esiintynyt, 
kirjoittanut ja äänittänyt viimeiset 35 vuotta 
Suomessa. Näissä genreissä hän on työs-
kennellyt Suomen suurimpien nimien ja par-
haiden muusikoiden kanssa. Bändi koostuu 
neljästä ammattilaisesta, kaksi kitaraa, basso 
ja rummut. Hänen viimeisin LP Steal the Wind 
julkaistiin syksyllä 2021.

YouTubessa on muutamia kappaleita LP:ltä:
Paradise: https://www.youtube.com/watch?-
v=g8_9km7aHA8 

Rocket Girl: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kPXWnZJkVdU 

Steel the Wind: https://www.youtube.com/
watch?v=1ND11av51NE 

Razor Red Skies (Official Video): https://www.
youtube.com/watch?v=tXjBakq7LQI

JAGGED EDGED BONE (JEB)
JEB on kansainvälinen, mutta silti tampere-
lainen bändi, finnternational, jonka show ei 
jätä kylmäksi. Heidän musiikkiaan kuvaa hyvin 
”Foot Tappin’ Dirty Blues, Country and Rock’n 
Roll”. 

Mukana on myös omaa tuotantoa. https://
www.youtube.com/watch?v=h4zkPvA8OMg

Bändin solisti Colin Hartley ja rumpali Gilbert 
Kuppusami ovat molemmat menestyneet 
Voice of Finland kilpailuissa.

Kokoonpano:
Colin Hartley (UK) laulu, akustinen kitara,  
huuliharppu, lyömäsoittimet  
(tamburiini, lusikat, lehmänkello)
Lauri Junttanen, kontrabasso
Gilbert Kuppusami (MU) rummut, taustalaulu
Nico Piispanen  -  sähkökitara, banjo, tausta-
laulu

Videotaltiointeja viimeisiltä keikoilta:
https://www.pro-agency.fi/?playlist=59c-
802f&video=1c37149

https://www.pro-agency.fi/?playlist=59c-
802f&video=7fea6c7



VIIHDYTIN
Viihdytin on monipuolinen ja kokenut bilebän-
di, jolta luonnistuvat niin tuoreimmat bilehitit 
kuin perinteiset tanssikappaleet ja ikivihreät 
klassikotkin. 

Kaikki 4 soittajaa ovat musiikin ammattilaisia 
ja kokeneita viihdyttäjiä. Orkesteri huolehtii 
että tanssilattia on täynnä valomerkkiin asti! 

Viihdyttimen keikoilla mukana kulkee lavava-
lot, oma miksaaja sekä tasokas äänentoisto, 
mikä takaa miellyttävän musiikkielämyksen 
tilanteeseen kuin tilanteeseen.”

Tanssimusapromo: https://www.youtube.
com/watch?v=rFsm6_Llu54

Menomusapromo: https://www.youtube.com/
watch?v=cXi74Y-uGxE

MR BREATHLESS - AINUTLAATUISTA SUOMESSA
Suomen ainoa rock’n’roll-pianisti/laulaja  
Marko Julkunen, taitelijanimeltään Mr 
Breathless, on viihdyttänyt Jerry Lee Lewis 
-tyylisellä showllaan suomalaisia tuhansilla 
keikoilla joka pitäjässä jo vuodesta 1989. 

Mr Breathless’in vauhdikas Jerry Lee lewis 
-tyylinen rock’n’roll pianoshow on kattava 
läpileikkaus Great Balls Of Firesta Extrapalloon. 
Hän esiintyy sekä suomeksi että englanniksi. 
Hän voitti Helsingin rock-kuninkuuden elo-
kuussa 1994.

Soolo- ja triokeikkojen lisäksi  
Mr Breathless keikkailee muun muassa  
Esa Pulliainen w/ Mr Breathless kokoonpa-
nossa.
 
Mr Breathless Trio - I Like It Like That
https://youtu.be/UGfskbKyRE4
 
Esa Pulliainen w/Mr Breathless
https://youtu.be/EYqocre4GSM

www.mrbreathless.com


