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Kosketinsoittaja, laulaja ja säveltäjä Jukka Gustavson on suomalaisen rockin legenda, jonka upea
ura on jatkunut jo 50 vuotta. Viime vuosina Jukka on ollut elämänsä vireessä ja on sekä levyttänyt että
esiintynyt aktiivisesti eri kokoonpanojen kanssa. Gustavsonin edellinen levy, vuonna 2014 yhdessä
Hoedown-yhtyeen kanssa tehty Mountain Information oli suurmenestys. Sen jälkeen häntä on kuultu
mm. Wigwam Revisited ja Love Proge -keikoilla, viimeksi haltioituneen yleisön edessä Pori Jazzissa.
Panu "Saxman" Syrjänen on toiminut saksofonistina, sovittajana, tuottajana ja säveltäjänä useissa
kokoonpanoissa, mm. sellaisten artistien kuin Hector, Heikki Sarmanto, Niko Ahvonen, Aki Sirkesalo ja
Jussi Raittinen kanssa sekä Oiling Boiling ja The Soultwisters -bändeissä. Panu ja Jukka tutustuivat,
kun Gustavson vieraili urkuri Kalle Salosen keikoilla ja he huomasivat yhteisen palavan rakkautensa
ja kunnioituksensa 1960-luvun musiikkikulttuuria kohtaan. Miehiä yhdistivät vanha kunnon luomumusiikki – jazz, blues, soul ja R & B.
– Innostuin heti Panun energisestä fiilissoitosta ja sanoin hänelle ensimmäisten harjoitusten jälkeen,
että taidatkin olla Suomen King Curtis, Jukka sanoo.
– Syntyi idea perustaa bändi ja tehdä levy yhdessä. Nautimme ja pidimme hauskaa studiossa. Se
myös kuuluu lopputuloksesta. Samalla olen saanut tutustua hienoon, huumorintajuiseen ihmiseen,
joka on mieletön urkuri. Levytyksen aikana olemme jo löytäneet bändin oman svengin ja soundin,
joita ovat mukana luomassa rumpali Leevi Leppänen ja basisti Janne Rajala, Panu jatkaa.
Myös The Mojomenin rytmiryhmä on pitkän linjan ammattilaisia. Rumpali Leevi Leppänen on soittanut
jo neljä vuosikymmentä lukuisissa bändeissä, kuten The Soultwisters, Frank Robson Band, Pekka
Pohjola, Niko Ahvonen & Cortina Jets ja mm. laulajien Janita ja Kari Tapio taustalla. Lisäksi hänet
tunnetaan lukuisista televisio- ja radio-ohjelmista ja musikaaleista, kuten John Adamsin
I Was Looking At The Ceiling And Then I Saw The Sky sekä Hairin ja Saturday Night Feverin
suomalaisesitykset. Basisti Janne Rajala on puolestaan tuttu mm. Silvennoinen & Maijanen, SF-Blues
ja Soulmiehet -kokoonpanoista. Todellisia soulin ja bluesin taitajia siis koko yhtye.
Lisäksi albumilla vierailevat upeasti kitaristi Jarmo Nikku sekä trumpetisti Mikko Koponen.
Mojomen -albumin musiikki on tuoretta ja omaa, mutta sielukkaan juurimusiikin parhaat perinteet
kuuluvat sekä levyn kappaleissa että soitossa. New Orleansin ja etelävaltioiden henki on vahvasti
läsnä.
The Mojomen on valmis esiintymislavoille, levyn julkistuskeikka on Juttutuvassa, Helsingissä,
16.8.2017.
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