ROKKINEUVOS

Superior Saints tarjoili hieman erilaisen coversetin
Superior Saints. Yökerho Ramona, Kemi 22.9.2018
Vuonna 2017 perustettu Superior Saints yhtye pistäytyi Kemissä
historiansa ensimmäisen kiertueen toisella keikalla. Puoli yhden
aikaan yöllä - siis pirun myöhään - alkanutta soittotuokiota
todisti harmillisesti vain kourallinen yleisöä. Asiaan varmasti
vaikutti se, ettei yhtyeestä suuri yleisö vielä tiedä ja keikan
markkinointi jäi vähäiseksi. Pelkkä Facebook -event ja maininta
keikkapaikan nettisivuilla ei välttämättä riitä kaiken kansan
huomion herättämiseen. Mutta pisteet Ramonalle joka
tapauksessa bändin buukkaamisesta.
Paikalle kannatti raahautua myöhäisestä soittoajasta huolimatta.
Yhtye muodostuu viimeisen päälle ammattimiehistä, vaikka
esimerkiksi paremmin Sonata Arctican basistina tunnettu Pasi
Kauppinen ja monissa kokoonpanoissa rumpuja soittava Jani
"Hurtsi" Hurula eivät yhtyeidensä keulilla näykään. Lisäksi
kitaristi Timo Kauppinen ja melkoiset palkeet omaava vokalisti
Johan Huhta osoittivat hallitsevansa hommansa vakuuttavasti.
Yhteen biisivalikoima oli varsin mielenkiintoinen. Muutaman
viimeisen päälle tunnetun rallin lisäksi äijien setissä oli biisejä,

joita harvemmin - tuskin koskaan, siis - livenä kuulee. Jo avausbiisi, Led Zeppelin Immigrant song, näytti
mistä Superior Saints on tehty. Kova veto. Eikä tahti hiljentynyt seuraavankaan kappaleen myötä, sillä
vuoroon tuli tulta ja tappuraa täynnä oleva Jimi Hendrixin Purple Haze.
Jollain tapaa odotettavissa olleita biisejä olivat Creamin Sunshine of Your love, joka toimii hyvinkin
erilaisina versioina, tietysti Nirvanan Smells like a teen spirit, ehkä myös encorena kuultu Billy Idolinkin
Rebel Yell, etenkin kun yhtye Facebook-sivuillaan kertoo soittavansa maailman suurimpia rockbiisejä.
Siihen kategoriaan mainitut biisit humpsahtavat kitkatta.
Yllättäviin valintoihin lukeutuivat muun muassa Ramonesin Pet Sematary, Billy Talentin Rusted from the
rain ja Def Leppardin Hysteria, tavallaan myös Musen Knights of cydonia, siltikin, vaikka yhtye on ilmaissut
mieltymyksensä Musen musiikkiin. En pidä kuitenkaan pahana, että Musen tuotannosta valikoidaan
ohjelmistoon muitakin biisejä sen kenties tunnetuimman (Time is running out) -hitin sijaan.
Tietämättä mikä on yhtyeen toiminnan perusajatus, itse toivoisin bändin ottavan ohjelmistoonsa lisää omia
biisejä, varsinkin kun yhtyeeltä löytyy kykyä tehdä oivallisia kappaleita. Esimerkiksi varsinaisen setin
toiseksi viimeisenä kuultu Supermaniac on sellainen, suoraan sanottuna helvetin hyvä biisi, joka heti
ensimmäisellä yhtyeen EP:n kuuntelukerralla jäi soimaan korvamatona. Timo Kauppisen säveltämää
kappaletta oli "pakko" soittaa uudestaan ja uudestaan. Ja se - hyvät ystävät - on hyvän biisin merkki. Eikä
setin toinen oma biisi, Pasi Kauppisen säveltämä The window ole sen kehnompi tekele. Molemmat löytyvät
bändin viime vuonna levyttämältä kolmen biisin ep:ltä. Levyn kolmas biisi on setin avannut Immigrant song.
Jos yhtyeen tarkoitus on soitella coverbiisejä, joista nelikko itse tykkää, nykyisenkaltainen settilista varmasti
puoltaa paikkansa. Ja kuten todettua, kun lista sisältää biisejä, joita harvemmin livenä kuulee, sekin on ihan
hyvä peruste kappalevalinnoille. Mutta jos tavoitteena on isot lavat ja/tai maailman valloitus, siihen
covereihin pääosin perustuva setti - oli se sitten kuinka hyvä tahansa - ei riitä. Mutta taas, jos ajatuksena on
pitää kavereiden kanssa silloin tällöin kivaa ja soitella mielimusiikkia, niin mikäpä ettei. Sinänsähän biisit
toimivat livenä kerrassaan loistavasti.
Settinsä yhtye soitti ainakin osin alkuperäisiä raskaampina versioina. Paikan päällä alkuun tuntui että
musiikki tulee liian lujaa, mutta ennakkopeloista huolimatta seuraavana aamuna korvissa ei humissutkaan.
Ilmeisesti volyymitaso oli sittenkin oikea.
Kun Superior Saints seuraavan kerran maisemiin saapuu, suosittelen olemaan paikalla, mikäli settilistan
biisit kiinnostavat. Ja mikseivät kiinnostaisi.
Biisilista:
1. Immigrant Song (Led Zeppelin)
2. Purple Haze (Jimi Hendrix)
3. Ain´t talkin ´bout love (Van Halen)
4. Good cop, bad cop
5. Sunshine of your love (Cream)
6. Pet sematary (Ramones)
7. The window (oma)
8. Rusted from the rain (Billy Talent)
9. Little monster (Royal Blood)
10. Dark room
11. I feel love
12. White wedding (Billy Idol)
13. Hysteria (Def Leppard)
14. Smells like teen spirit (Nirvana)
15. Supermaniac (oma)
16. Knights of cydonia (Muse)
--17. Rebel yell (Billy Idol)

