
                    TIEDOTE
Edellinen Marino&Sunrise-levysisälsi kansainvälisiä

ikivihreitä englanniksi ja espanjaksi-nyt tulee jat-

koa suomeksi-Helsinkiläinen, stadinkundi,ork.joh-

taja Harri “Marino” Heinonen on pitkänlinjan muu-

sikko-lauluopinnot Jorma Pukkilan johdolla ja tenorina

Canto-kuorossa-tutuksi tulivat Beethovenit,Bachit,Canto-kuorossa-tutuksi tulivat Beethovenit,Bachit,

Haydnit sekä kansanlaulusovitukset. Kitaraopinnot

Ivan Putilinin-Ingmar Englundin-Flamencotunnit Jose

Aldaven sekä Ogelin jazz-opistossa siivittivät keik-

kailun aloittamiseen 70-luvun lopussa Marina &

Marino duona. Viime vuodet on keikkailtu Marino &

Sunrise(Auringonnousu) nimellä ja hommat jatkuu.

AAMU ESPLANADILLA-on kymmenes levy, edelliset AAMU ESPLANADILLA-on kymmenes levy, edelliset 

löytyy www.marinosun.com-Noniin, tästä se alkaa-huippusoittajista, Jartsa Karvonen, Sami Koskela

rummunlyöjät ja percussionistit tekevät mitä haluavat ja swengaa....Seppo Saren ja Simo Koho-

flyygeli hengittää kauniisti....Kim Malinen,kitarat,jazzin saloihin perehtynyt joka pystyy vaikka mi-

hin....Pauliina Lindström,laulaja jolla on rytmi veressä ja kaunis ääni...Pentti Lahti, saxophone ja 

Raimo Korhonen,trumpetti--molemmat soittaneet vaikka missä kokoonpanoissa ja kauan (ehkä jo 

Tutankhamonin harjannostajaisissa)--Marino johtaa bändiä ja hoitaa basso-osuudet.

Levy on tehty romanttisen ja svengaavan musiikin ystäville, uutta ja vanhaa Sunrise-tyyliin.......Levy on tehty romanttisen ja svengaavan musiikin ystäville, uutta ja vanhaa Sunrise-tyyliin.......

AAMU ESPALLA-Huippukitaristin, Jarkko Toivosen sekä kosmopoliitti Andre Granatin teksti vie

meidät hämärään aamu-espaan...JÄLLEEN-parisuhdeproblematiikan jälkeen palataan yhteen--

CHERBOURGIN SATEENVARJOT-maailman kaunein rakkauslaulu...EI SYYTÄ HUOLEEN ja HYMY VOIT-

TAA-swingiä, Pentti Lahden ja EL PAPA Korhosen soolot vievät mennessään...JOS SÄ SAISIT SYDÄ-

MEIN-ikivihreä jonka sanoja noudattamalla uudet ja vanhat parit sitovat toisensa yhteen tiukalla

rakkauden ja myötätunnon sekä anteeksiannon siteellä jopa ikuisesti, eikä kukaan tule väliin.

KUN SYKSY SAAPUU HELSINKIIN-Stadin ja Kaivarin kundin pakkostyge,Valto Laitisen ja Ulla SandinKUN SYKSY SAAPUU HELSINKIIN-Stadin ja Kaivarin kundin pakkostyge,Valto Laitisen ja Ulla Sandin

hienoimpia piisejä, Sami Koskelan hitaasti imevä sutikomppi toimii loistavasti...VOIN SEN SANOA

TOISINKIN-harvemmin levytetty suomeksi (varsinkaan intro), Seppo Saren flyygelissä näyttää ettei

kymmenien vuosien keikkailu ole mennyt hukkaan...KUUNTELE-jazzmuusikko Leo Holmgrenin

ja Sana Mustosen uusi kappale pureutuu parisuhteeseen ja kuinka tärkeää on kuunnella toista...

TUNNE, HELLIN VOIMAKKAIN, rakkauslaulu joka toimii jos tekstiä noudatetaan, Kim Malisen kitara-

soolo sopii kuin hanska käteen...KOSKETUS-Rauno Lehtisen harvemmin kuultu calypso-bossanova

joka panee tanssijalan vipattamaan ja Jartsa Karvosen rumputyöskentely saa aina hyvälle päälle...joka panee tanssijalan vipattamaan ja Jartsa Karvosen rumputyöskentely saa aina hyvälle päälle...

NIIN YKSIN VAIN MATKALLA KULJET-niin,suurten kysymysten äärellä olemme aina yksin, minkälai-

sen valinnan sinä, kuulija, teet? Lars Berghagen(säv.) ja Barbara Helsingius(san.) ehkä auttavat 

sinua tässä. Onko edessä kylmä kuoppa vai jotain muuta? 

HYVIÄ KUUNTELUHETKIÄ toivoo Marino & Auringonnousu(Sunrise)orkesteri ja RAITARECORDS

LEVYMYYNTI JA KEIKAT www.marinosun.com  Tel+358 400 451756, harheino@welho.com

 “Bändi skulaa, jengi joraa ja klabbit on katossa......” 

MUSIIKKI ON ÄÄNEN JÄRJESTÄMISTÄ KOHTI KAUNEUTTA, terwaxin, MarinoMUSIIKKI ON ÄÄNEN JÄRJESTÄMISTÄ KOHTI KAUNEUTTA, terwaxin, Marino


