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KISS electric weekend with Alex Kunnari – Lauantain parhaat
etkot radiossa
KISS Electric Weekend tarjoaa lauantaisin klo 21-23 valtakunnan parhaat elektronisen tanssimusiikin etkobileet KISSin
taajuuksilla ja nettiradiossa. Kuulet tulevat hitit ja klubiuutuudet ennen muita, suoraan Ibizan kuumimpien yökerhojen tanssilattioilta.
Ohjelmaa isännöi DJ Alex Kunnari, jolla on takana yli 20 vuoden kokemus levyjen soittamisesta Suomessa ja ulkomailla.

Alexin kansainvälinen DJ-ura on vakuuttava: esiintymisiä pelkästään Ibizan klubisaarella hänellä on takana jo yli 300. Vuonna 2014
Kunnari esiintyi ensimmäisenä suomalaisena artistina koko kesäkauden ajan maailman parhaaksi klubiksi valitulla Space-klubilla,
sekä kahtena edellisenä vuonna 1970-luvusta asti toimineessa legendaarisessa Es Paradisissa. Kesän 2015 ajan Alex Kunnarin
Colors-klubi järjestettiin maanantaisin Ibizan Eden super-yökerhossa.

Menestys on vetänyt puoleensa myös yhteistyöstä kiinnostuneita supertähtiä: "City of Sin" -kappaleen vokaaleista vastaa Good
Charlotte -yhtyeen laulaja Joel Madden ja Alexin "Fly Away", on sävelletty yhteistyössä aikaisemmin muun muassa David Guettan,
Flo Ridan ja Timbalandin kanssa työskennelleen hittituottaja Jacob Luttrellin kanssa.

Alex Kunnari on palkittu useita kertoja, muun muassa Discopress on valinnut hänet vuoden DJ:ksi vuonna 2009 ja YleX vuoden
kotimaiseksi DJ-artistiksi 2012. City-lehti on valinnut Kunnarin parhaaksi DJ-artistiksi 2000-luvulla, ja “City of Sin” -kappale on ollut
ehdolla Emma-Gaalassa 2014.

”KISS haluaa tarjota kuulijoilleen parhaimmat hitit ja uutuudet. Olemme todella ylpeitä saadessamme Alexin kaltaisen huippu-DJ:n
taajuuksillemme. Hän pystyy kontakteillaan ja näkemyksellään tarjoamaan maailmanluokan katsauksen vasta tulossa oleviin
hitteihin sekä cooleimpiin musiikkitrendeihin. Electric Weekend tulee olemaan lauantai-illan karkkikauppa bilettämään lähdössä
olevalle etkoilijalle”, kertoo KISSin kanavajohtaja ja juontaja Jani Jääskeläinen.

Lisätietoja: Jani Jääskeläinen / Head of KISS, jani.jaaskelainen@bauermedia.fi, tel. +358 40 722 6866

Bauer Media Oy on Suomen suurin radiotalo, joka tavoittaa radio- ja onlinetuotteillaan noin kolme miljoonaa suomalaista viikoittain. Brändejämme ovat Radio Nova,
Iskelmä, KISS, Radio City, Radio Pooki, Play Radio, Radio Jyväskylä ja Voice.fi. Bauer Media Oy panostaa laadukkaisiin radio- ja online-sisältöihin ja lupaa, että
median ostaminen on helppoa, mukavaa ja tuloksellista. 

Bauer Media Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli 17 M€, ja se työllistää noin 150 media-alan ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut 10 vuotta peräkkäin Great Place To Work
–tutkimuksessa Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon. Bauer Media Oy kuuluu Bauer Media Groupiin, joka on Euroopan suurin radiotalo. 


