CIRIUS 1973-74
Heille, jotka olivat mukana kun kaikki tapahtui ja myös muille kiinnostuneille!
Kaikki alkoi joskus vuoden 1972 alussa tai oikeastaan jo monta vuotta aikaisemmin (mutta se on
aivan toinen tarina), kun Pietarsaarelaisyhtye Blommor och Bin, sittemmin Cirius perustettiin,
johon kuuluivat Ulf ”Olle” Backlund – rummut, Kjell ”Tjola” Strömsholm – bassokitara, Stefan
”Pocus” Sundqvist – kitara sekä Yngve ”Wicki” Wikström – kitara.
Laulusta tuli yhtyeen tavaramerkki. Stemmoja ja kuoro-osuuksia harjoiteltiin päivittäin.
Esiinnyimme tanssipaikoilla kautta koko Pohjanmaan ja siitä huolimatta tai ehkäpä juuri siitä
syystä, että emme soittaneet perinteistä tanssimusiikkia, oli meillä keikkoja aivan valtavasti!
Olimme yksi ensimmäisistä paikallisista yhtyeistä, joka vuonna 1973 sai mahdollisuuden LP-levyn
tekoon. Kaverit olivat hermona tai kuten Pocus sanoi, kun istuimme Finnlevyn studiolla
Helsingissä: ”Nyt alkaa oleen liian myöhäistä vetäytyä”.
Tämän vuoksi oli meidän muutettava yhtyeen nimeksi Cirius.
Lisää keikkoja ja näin tuli LP:n numero kaksi vuoro vuonna 1974. Ei ehkä niin jännittyneissä
tunnelmissa tällä kertaa mutta sitäkin stressaantuneissa studiosessioissa päivisin. Tämä johtui siitä
että illat ja puolet öistä soitimme mm. Tavastialla ja Hesperia Night Clubilla. Vuosi 1974 tarjosi
meille myös toisen kohokohdan, nimittäin TV-ohjelman yhtyeestä Cirius. Tätä ohjelmaa ei
valitettavasti ole taltioitu. Ikävää, sillä englanniksi esitetyt kappaleet nauhoitettiin TV-studiossa.
Emme osanneet kovin hyvin suomea vaikka levytykset tehtiin suomeksi. Toisaalta emme aina
olleet niin hyviä englanninkielisissä tulkinnoissakaan.
Kuten kaikki tässä elämässä niin myös kaikki hauska päättyy aikanaan. Näin kävi myös Ciriuksen
tarinan, joka tuli päätökseensä syksyllä 1974. Kaikki ajatukset mahdollisesta come-back’stä
kariutuivat 1978 Ollen aivan liian aikaisen poismenon johdosta. Meillä jälkeen jääneillä on ja on
ollut omat uramme mutta olemme pitäneet musiikin yhtenä aktiivisena vapaa-ajanharrastuksena.
LP:t ovat kuunneltavissa Spotifyssä Cirius ja Cirius 2
Livesessioista on YouTubessa soittolista, jossa kappaleet ovat järjestyksessä:
If (Bread cover)
In My Room (The Beach Boys cover)
Pupppy Love (Paul Anka cover)
Colour My World (Chicago cover)
Tossin’ And Turnin’ (The Ivy League cover)
Funny How Love Can Be (The Ivy League cover)
Kappaleet on taltioinut Vaasalaisen Zotch-yhtyeen jäsenet sen aikaisella kasettidekillä keikalla
Uusikaarlepyyssä 1973.

