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Kuukumina on Vili Mustalampi (laulu, kitara, tres-kitara), Mikko Rajala  (laulu, kitara, viulu, alttoviulu, 
oud), Janina Lehto (laulu, huilu, altohuilu), Tero Rantanen (laulu, perkussiot), Ricardo Padilla (laulu, 
perkussiot, andi-huilut), Juuso Hannukainen (perkussiot) ja Timo Ylönen (kontrabasso). Levyllä 
vierailevat Tuure Paalanen (sello) ja Sami Pöyhönen (trumpetti).

Kuukumina perustettiin vuonna 1999 Helsingissä, kun viisi ystävystä päätti alkaa soittaa akustista 
musiikkia. Nopeasti musiikkityyliksi vakiintui kuubalainen son ja muut perinteiset kuubalaiset rytmit. 
Sittemmin yhtye on kasvanut, kehittynyt ja julistanut musiikkinsa ilosanomaa meillä ja muualla. Kahden 
hyvin keikoilla myydyn omakustannejulkaisun jälkeen Kuukumina on liittynyt Rockadillo Recordsin 
talliin. Uudella Kámina -levyllä yhtyeen musiikkikeitos on entistä monipuolisempi: vaikutteita on otettu 
niin Latinalaisesta Amerikasta, flamencosta kuin Lähi-Idästäkin. Kaiken takana sykkii kuitenkin 
kuubalainen son, joka on vahvasti yhtyeen selkäytimessä. Bändin ote musiikkiinsa on niin luontevaa ja 
vakuuttavaa, että bändin jäsenet ovat yhtä trad-kappaletta lukuunottamatta säveltäneet ja lähes 
kokonaan myös sanoittaneet levyn upean materiaalin, jota kuunnellessa on vaikea uskoa, että bändi on 
Suomesta. 

Useimmista biiseistä vastaa Vili Mustalampi, mutta sekä säveltäjinä että sanoittajina kunnostautuu 
useita yhtyeen jäseniä. Yksi kappale on tehty Federico Garcia Lorcan runoon, yksi Pedro de Espinosan 
ja yksi, Brasilian portugaliksi laulettu, Fernando Pessoan tekstiin. Monessa bändin kappaleessa on 
aineksia tanssilattioille tai globaaliin radiosoittoon. Vili Mustalammen iskevästä Estoy aquí -laulusta 
voisi tulla Juan Luis Guerran parhaiden menestysten veroinen hitti.

– Säveltäessäni kappaleita Káminalle tuntui todella vapauttavalta sysätä syrjään tiukat genre-rajoitteet, 
joita kunnioitin hyvin pitkälle edellisellä levyllämme. Oli hienoa tehdä levy, jonka musiikissa kuuluvat 
jokaisen kuukuminalaisen musiikilliset intohimot, Vili Mustalampi sanoo.

Vuosien varrella Kuukumina on esiintynyt lukuisilla festivaaleilla, klubeilla, konserttisaleissa, 
sirkuksessa, ravintoloissa, häissä, syntymäpäivillä – ja jopa Leijanlennätysfestivaaleilla 
Suomenlinnassa. Yhtye on päässyt lämmittelemään kuuluisuuksia kuten Eddie Palmieriä ja Sierra 
Maestraa. Vuonna 2008 yhtye teki konserttimatkan Santiago de Cubaan, sonin syntysijoille. Sittemmin 
yhtyeen jäsenet ovat vierailleet Kuubassa usein, jammailemassa sikäläisten muusikoiden kanssa ja 
saamassa lisäoppia. Tärkeimpinä kotimaan keikkoina mainittakoon Pori Jazz, Huvilateltta, Tanssiteatteri 
Hurjaruuthin Talvisirkus, Kaustinen ja April Jazz. Ulkomailla yhtye on konsertoinut Kuuban lisäksi myös 
Venäjällä ja Ruotsissa. 

Uutta Kámina -albumia juhlistetaan levyn julkistuskeikalla Helsingin Gloriassa perjantaina 23.3.2012.
http://nk.hel.fi/gloria/

Radiosoittovihjeet: 2. Bombada, 5. Cajonero ja 6. Estoy aquí.

www.kuukumina.com   Kuukumina Facebookissa: http://www.facebook.com/Kuukumina
CD-kansi ja bändikuvat ladattavissa täältä: http://www.kuukumina.com/index.php?page=pressikuvat
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