FANTASIA – 1972 (Pietarsaari)

Jukka "Juki" Halttunen – kitara, Hannu Lindblom – kitara ja laulu,
Karl-Erik Rönngård – rummut, Markku Lönngren – basso sekä
Paavo Osola – urut (ei kuvassa)

Bändin juuret ulottuvat vuonna 1966 perustettuun St. Marcus Blues Bandiin, jonka
soittohistoriassa löytyy Fantasian mentävä aukko vuosien 1972 ja 1982 välille.
Bluesrockbändin musiikkityylikin alkoi muuttua kokeilevampaan suuntaan. Tämän uuden
musiikkityylin, jota kutsuttiin progressiiviseksi rockiksi, maailmankuuluja esikuvia tuohon
aikaan olivat esim. Genesis, Yes, Mahavishnu Orchestra jne. Voimakkaasti tästä tyylistä
vaikutteita imuroinut St. Marcus Bluesband jäi siinä vaiheessa telakalle ja nimi muuttui
Fantasia:ksi. Tämä nimi katsottiin tyyliin paremmin sopivaksi. Fantasian alun kokoonpano
oli aika pitkälle sama kuin St Marcus Bluesbandin eli Jukka "Juki" Halttunen – kitara,
Markku Lönngren – basso, Paavo Osola – urut, Karl-Erik Rönngård – rummut sekä Hannu
Lindblom – kitara ja laulu.
Musiikillisten erimielisyyksien johdosta muuttui kokoonpano aika nopeasti ja oli vuoden
1973 lopussa Roul Helantie – koskettimet, viulu ja kitara, Hannu Lindblom – kitara ja laulu,
Harri Piha – basso sekä Karl-Erik Rönngård – rummut. Tällä kokoonpanolla yhtye voitti
rockin SM-kisat vuonna 1974 ja sai sen seurauksena paljon julkisuutta ja keikkoja. Kisan
voitto toi myös levytyssopimuksen Hi-hat recordsin kanssa. Levy julkaistiin vuonna 1975 ja
sen tuottivat Mikael Wiik ja Ronnie Österberg. Levy on nykyään suosittu keräilykohde josta
maksetaan satoja euroja.
Progemusiikin suosion hiipuminen 1970 luvun loppupuolella vaikutti Hi-hat recordsin
haluihin tehdä sopimus uudesta levystä ja turhautunut fiilis bändissä johti miehistön
vaihtumiseen. Ensin lähti basisti Harri Piha armeijaan ja sen jälkeen Ruotsiin "suurempiin
ympyröihin" sen ajan Pohjanmaalla vallinneen trendin mukaan. Roul Helantie siirtyi basson
varteen ja koskettimiin tuli Paavo Osola, joka jo aiemmin oli kuulunut St.Marcus
Bluesbandin rivistöön.
Vuonna 1976 bändi teki pienimuotoisen kiertueen silloiseen Neuvostoliittoon (Leningrad Riga - Moskova), jonka jälkeen bändiin liittyi viides jäsen urkuri Mikko Laine. Roul Helantie
keskittyi enemmän sähköviuluun sekä ARP -syntetisaattoriin. Pian tämän jälkeen
yhtyeestä erosivat rumpali Karl-Erik Rönngård, kosketinsoittaja Paavo Osola sekä urkuri
Mikko Laine. Uudet miehet olivat rumpali Thomas Lindström, kitaristi Timo Hautamäki
sekä kosketinsoittaja Ronnie Ehrs. Uudet puhurit kävivät sekoittamassa Fantasian rivejä
vielä uudelleen vuonna 1978 jonka jälkeen yhtyeen muodostivat Hannu Lindblom – kitara

ja laulu, Pekka Jusslin – kitara, Hannnu Pirttimaa – basso, Ronnie Ehrs – koskettimet sekä
Thomas Lindström – rummut.
Fantasian ainoaksi jääneestä levystä "Fantasia" tuli ajan kuluessa keräilyharvinaisuus
josta maksettiin kunnosta riippuen 100 - 300 €. Kysynnästä huolimatta ei levyn oikeudet
omistanut Warner Music ollut kiinnostunut julkaisemaan levystä uutta painosta. Levy-yhtiö
Rocket Records sopi Warner Music:in kanssa uudelleenjulkaisusta ja näin remasteroitu cd
ilmestyi kesällä 2010. CD:tä on tähän mennessä myyty jopa enemmän kuin LP:tä jonka
myynti aikanaan oli n. 2000 kpl. Kotimaan lisäksi cd:tä on myyty mm. pohjoismaihin,
Japaniin sekä USA:an. Mukavista myyntiluvuista johtuen myös Warner Music kiinnostui
Fantasiasta ja alkuvuonna 2011 julkaistiin levy Warnerin toimesta vinyylinä. Aika hyvin 35
vuotta vanhalta progelevyltä. Vertailun vuoksi todettakoon että kultalevyn raja tänä päivinä
Suomessa on 10 000 kpl.
Fantasia heräteltiin henkiin ja nostettiin lavalle heinäkuun 21. päivänä vuonna 2011
Pietarsaaressa Jaakon päivien festareilla. Tällä keikalla yhtyeessä esiintyi soittajia 1970luvun eri kokoonpanoista sekä muutama uusi tulokas. Soittajat olivat: rummut Karl-Erik
Rönngård ja Thomas Lindström, basso Hannu Pirttimaa ja Markku Lönngren, koskettimet
Ronnie Ehrs ja Simo Vasanoja, viulu Johanna Lönngren, kitara Göran Fellman sekä kitara
ja laulu Hannu Lindblom. Konsertissa kuultiin kappaleita Fantasia levyltä sekä 1970-luvulla
julkaisematta jäänyttä materiaalia. Vuodesta 2011 lähtien on Fantasia toiminut
perustajajäsentensä toisen yhtyeen, STMBB:n kanssa rinnakkain.
Keväällä 2016 Fantasia LP julkaistiin Italiassa (Mellotron Records )
Yhtye on edelleen aktiivinen sekä keikkarintamalla että studiossa.
9.12.2016 julkaisi Svart Records uuden Deluxe painoksen LP:stä joka sisältää paljon infoa
& kuvia levytysvuoden 1975 tapahtumista. Samaan aikaan on myös suunnitteilla uuden
levyn julkaisu, joka sisältää sekä uutta että 70-luvulla julkaisematta jäänyttä materiaalia.
FANTASIA – 1973

Hannu Lindblom – kitara ja laulu, Karl-Erik Rönngård – rummut,
Harri Piha – basso, Roul Helantie – koskettimet, viulu ja kitara

Tällä kokoonpanolla yhtye voitti rockin sm -kisat ja sai sen seurauksena paljon julkisuutta
ja keikkoja. Kisan voitto toi myös levytyssopimuksen Hi-hat-Recordsin kanssa. Levy
julkaistiin vuonna 1975 ja sen tuottivat Mikael Wiik ja Ronnie Österberg. Levy Fantasia on
nykyään keräilykohde josta maksetaan satoja euroja.
FANTASIA – 1975
Roul Helantie – basso, Hannu Lindblom – kitara ja laulu, Karl-Erik Rönngård – rummut,
Paavo Osola – koskettimet
FANTASIA – 1976
Roul Helantie – sähköviulu ja ARP-synetisaattori, Hannu Lindblom – kitara ja laulu, KarlErik Rönngård – rummut, Paavo Osola – koskettimet, Mikko Laine – urut
FANTASIA – 1978
Hannu Lindblom – kitara ja laulu, Thomas Lindström – rummut, Ronnie Ehrs – koskettimet,
Pekka Jusslin – kitara, Hannu Pirttimaa – basso
Yhtyeen viimeiset esiintymiset olivat vuonna 1979, jonka jälkeen se siirtyi ns. telakalle
palatakseen estradille uusin voimin 2010-luvulla. Tältä kokoonpanolta löytyy tallenne Taj
Mahal vuodelta 1979.
FANTASIA – 2011
Hannu Lindblom – kitara ja laulu, Thomas Lindström – rummut, Göran Fellman – kitara,
Hannu Pirttimaa – basso, Simo Vasanoja – koskettimet

FANTASIA – 1976. Hannu Lindblom – kitara ja laulu, Thomas Lindström – rummut,
Ronnie Ehrs – koskettimet, Roul Helantie – basso, Timo Hautamäki – kitara

FANTASIA – 2016. Hannu Lindblom – kitara ja laulu, Thomas Lindström – rummut, Göran Fellman – kitara,
Hannu Pirttimaa – basso, Sven Wannäs – koskettimet

Yhtye julkaisi kolmen kappaleen promosinglen 19.7.2017, joka on kuunneltavissa tästä
linkistä.

