CIRIUS 1973-74
Till dem som var med när det begav sig och till alla andra intresserade!
Det började någonstans I början av 1972, ja egentligen många år tidigare (men det är en helt
annan historia), när Jakobstadsbandet Blommor och Bin , sedermera Cirius uppstod med
medlemmarna Ulf “Olle” Backlund på trummor, Kjell “Tjola” Strömsholm på basgitarr, Stefan
“Pocus” Sundqvist på gitarr, samt Yngve “Wicki” Wikström på gitarr.
Sången blev ett signum för bandet, stämmor och körer övades dagligen. Vi spelade på dansställen
över hela Österbotten, och trots, eller kanske tack vare, att vi egentligen inte spelade tarditionell
“dansmusik, hade vi massor med spelningar!
Som ett av de allra första banden från trakten fick vi 1973 möjligheten att spela in en LP-skiva.
Grabbarna var nervösa, eller som Pocus sa när vi satt I Finnlevys studio I Helsingfors: “He böri noo
vaa fö seint ti dra se ur no”.
Det innebar också att vi bytte namn från Blommor och Bin till Cirius.
Mera spelningar och 1974 var det dags för LP nummer två, inte lika nervöst den här gången, men
desto mera stressigt med studioarbete på dagarna och spelningar på bl.a. Tavastia och Hesperia
Night Club på kvällarna och halva nätterna. 1974 bjöd också på en annan höjdpunkt, ett TVprogram om och med Cirius. Dessvärre finns inte detta kvar. Tråkigt efterson låtarna i programmet
spelades in i TV-studio med sång på engelska. Vi var tyvärrä inte speciellt bra på finska som
skivorna spelades in på. Å andra sidan var vi inte så bra på engelska alla ganger heller.
Som det mesta här i livet tar det roliga slut och hösten 1974 var Cirius saga all. 1978 tog alla tankar
på en planerad come-back slut i och med Olles allt för tidiga bortgång. Vi som blev kvar har och
har haft helt andra karriärer, men behållit musiken som en aktiv frtidssysselsättning.
I Spotify kan man lyssna skivorna Cirius och Cirius 2
Från live-spelningarna finns en spellista i YouTube, där låtarna är följande:
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)
Låtarna är inspelade på ett vanligt cassette-deck I Nykarleby 1973 av våra vänner I Vasa-bandet
Zotch.

