Yhteislauluilta ja tanssit
Helismaan hengessä
Petri Liski tekee poikkeuksen normaaliin
ohjelmistoonsa
koulun 100-vuotisjuhlien innoittamana
Anttilanmäen koulun 100-vuotisjuhlat huipentuvat tällä viikolla. Torstaina on vuorossa
viralliset juhlallisuudet ja perjantaina pistetään jalalla koreasti koulun kentälle pystytetyssä juhlateltassa.
Kaikelle kansalle avoimessa
ja maksuttomassa perjantain iltatilaisuudessa lauletaan aluksi yhteislauluina Reino Helismaan tuotantoa. Myöhemmin
luvassa on tanssit, jonka musiikkipuolesta vastaa Petri Liski ja Täydelliset Miehet. Yhteislauluosuuden Liski vetää Saku
Koskelaisen säestyksellä.

Perinteisistä lattareihin
Helismaa oli luonteva valinta
yhteislauluillan teemaksi, sillä
perimätiedon mukaan hän on
käynyt aikoinaan Anttilanmäen koulua. Helismaa asui koulun lähellä 20- ja 30-luvuilla.
– Täytyy myöntää, että Helismaan tuotanto ei ennestään ollut kovin tuttua minulle, tunsin toki suurimmat hitit. Nyt olen perehtynyt asiaan lukemalla Helismaan elämäkerran. Yhteislaulutilaisuuden listalla on 20 tunnetuinta
kappaletta, jotka esitetään satunnaisessa järjestyksessä, Liski toteaa.
Tanssiosuus alkaa noin kello 19.30, jolloin tyyli vaihtuu
pikkuhiljaa hieman toisenlaiseksi.
– Aluksi hieman perinteisempää musiikkia ja illan hämärtyessä lattaripoppia. Täydelliset Miehethän on bilebändi, jonka valikoimassa poppia,
Petri Liski perehtyi Helismaan elämäkertaan, ennen kuin lähtee vetämään yhteislauluiltaa safinnhitsejä ja latin discoa eli
noittajasuuruuden vanhoille kotikulmille.
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kaupunginteatterista.
Viihteen sekatyömies
– Keskusteluja on välillä käyPerjantain tilaisuuden järjestää
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