Hei
Alla muutamia tarjolla olevia yhtyeitä.
Näitkö jotain kiinnostavaa? Ota yhteyttä, niin sovitaan keikka
kalenteriin!
Anssi Känsälä soolo
Anssi tarjoilee aina keikallaan hittikimaran covereita ja omaa
tuotantoaan. Myös toiveita otetaan vastaan ja soitetaan
mahdollisuuksien mukaan. LiveJukeBox on myöskin hauska juttu, johon
kannattaa tutustua Anssin kotisivulla.
Anssi Känsälä:Doris (kuuntele)

Mikki Kauste&Anssi Känsälä- Klassikot
Anssi ja Mikki Kauste (Egotrippi) törmäsivät yhteisillä festarikeikoilla
ja huomasivat, että musiikkimaku ja esikuvat olivat yhteisiä. Herrojen
äänetkin sopivat soundillisesti mukavasti yhteen, joten eipä muuta kuin
klassikko duettojen kimppuun ja keikoille! Eri vuosikymmeniltä koottu
setti pitää sisällään musiikkia mm. George Michaelilta, Righteous
Brosilta,Glen Campbeliltä, Beatlesiltä ja monilta muilta. Keikan voi
tilata joko duona tai bändin kanssa
Mikki Kauste&Anssi Känsälä:Careless Whisper (katso video)

Anssin Tehdas Plays Eppu Normaali
Reilut 20 Eppu hittiä hienosti soitettuna ja laulettuna.
Suomalaisten rakastamat klassikot vuodesta 85 puhtoisen lähiön
kautta vihreän joen rannalle ja takaisin murheellisten laulujen
maahan.

Anssi Känsälä trio feat. Arto Järvelä
Kantri,Folk,Pop, iskelmä- ja laulelmamusiikki sulautuvat yhteen tämän
kokoonpanon keikoilla. Känsälän oma sävellystuotanto on saanut
vaikutteita useista lähteistä ja teksteissä keskitytään
tarinankerrontaan. Konserttiin tai kapakkaan? Tämä bändi on kotonaan
molemmissa paikoissa. Vierailevana tähtenä Viulisti Arto Jär velä, joka
on menestynyt folkviulisti ja säveltäjä. Arto kiertää ympäri maailmaa
konserttikiertueillaan.
Anssi Känsälä Trio feat. Arto Järvelä:Mañana (katso video)

Phil Harmonic Band
Vuonna 1998 perustettu Phil Harmonic on 20- vuotisen uransa aikana
soittanut yli 2000 keikkaa Hangosta Saariselälle.
Alunperin Helsinkiläiselle klubille kasattu kokoonpano nousi nopeasti
yhdeksi käytetyimmäksi bilebändiksi yritys- ja ravintolamaailmassa.
Laajan repertuaarin omaavalla yhtyeellä on ainoastaan yksi päämääräYleisön viihdyttäminen!
Valitse Phil! Varo halpoja kopiota!
Phil Harmonic:Uptown Funk (katso video)

Anssi Känsälä -Rautavaaran jäljillä
Tapio Rautavaara, Repe Helismaa, Toivo Kärki. Tuon kolmikon laulut
olivat sodanjälkeisen suomen soundtrack. Anssi julkaisi 2015 levyllisen
Rautavaaran tunnetuksi tekemiä lauluja yhdessä Tallari yhtyeen
kanssa. Voit tilata noista lauluista koostetun konsertin, joko soolona tai
isommalla kokoonpanolla. Ja eihän sen tar vitse välttämättä olla
konsertti. Nämä maanläheiset laulut sopivat kaikkiin tilaisuuksiin.
Anssi&Tallari:Kulkuri ja Joutsen (katso video)
Anssi&Tallari:Rautavaaran jäljillä (kuuntele)
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