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Mikä on vuoden 2017 paras iskelmä?
Iskelmän vuosiäänestys on käynnistynyt vilkkaasti

Radiokuuntelijat äänestävät jälleen suosikkejaan viime vuonna julkaistuista kappaleista, albumeista ja niiden esittäjistä. Viikko sitten
käynnistyneeseen Iskelmän vuosiäänestykseen on osallistunut jo yli 12 000 kuuntelijaa. Vuosiäänestyksen ensimmäinen kierros jatkuu
sunnuntaihin 21.1.2018. Toiselle kierrokselle valitaan kahdeksan ensimmäisen kierroksen suosituinta kappaletta. Muissa kategorioissa jatkoon
pääsee neljä suosituinta ehdokasta. Toisen kierroksen äänestys on käynnissä 22.-28.1.

Vuosiäänestyksen palkinnot jaetaan Tampere-talossa pe 2.2.2018 järjestettävässä loppuunmyydyssä Iskelmä Gaalassa.  

Vuoden iskelmä -palkinnon ovat aiemmin voittaneet mm. Anna Erikssonin Kun katsoit minuun (2001), Simo Silmun Kaikkea hyvää (2004), Juha
Tapion Kaksi puuta (2008), Jenni Vartiaisen Missä muruseni on (2010) ja Jari Sillanpään Sinä ansaitset kultaa (2014), Juha Tapion Sinun
vuorosi loistaa (2015) ja Lauri Tähkän Morsian (2016).

Teosto mukana Gaalassa

”Iskelmän vuosiäänestyksestä on tullut todellinen merkkitapahtuma suomalaisessa musiikkikentässä. Artistit arvostavat yleisön äänestämiä
palkintoja ylitse kaiken muun. Yleisö on tärkein tekijä artistin menestyksessä ja ammatin mahdollistamisessa. Me Iskelmässä olemme ylpeitä
siitä, että saamme olla osa tätä ketjua; jokapäiväinen ’käyttöliittymä’ artistin ja yleisön välillä. Lisäksi tänä vuonna nostamme esiin myös
kappaleiden tekijöitä, kun 90 vuotta täyttävä Teosto on yhteistyökumppanimme vuosiäänestyksessä ja Iskelmä Gaalassa” kertoo Iskelmän
ohjelmajohtaja Ari Ojala.

Iskelmä Gaalan historiassa eniten pystejä on kerännyt Juha Tapio, joka on voittanut peräti 11 palkintoradiota. Tapio on voittanut Vuoden
Iskelmä -palkinnon vuosina 2008 (Kaksi puuta) ja 2015 (Sinun vuorosi loistaa). Vuoden albumi -palkinnon hän on saanut vuosina 2008, 2011
ja 2015. Lauri Tähkälle palkintoja on kertynyt kymmenen ja Suvi Teräsniskalle seitsemän.

Äänestyskategorioita on seitsemän
1. Vuoden iskelmä
2. Vuoden albumi
3. Vuoden mies- ja naisartisti
4. Vuoden tulokas
5. Vuoden yhtye
6. Vuoden viihdyttäjä

Vuosiäänestys ja aikaisempien vuosien voittajat: https://www.iskelma.fi/kilpailut/iskelmaen-vuosiaeaenestys-775

Lisätiedot:

Ari Ojala, ohjelmajohtaja, Iskelmä, 0500 750 272, ari.ojala@bauermedia.fi

Bauer Media on Suomen suurin radiotalo, ja strategiansa mukaisesti audiobisneksen suunnannäyttäjä Suomessa. Radiokanavamme Radio Nova, Iskelmä,
KISS, Radio City, SuomiRock, Radio Pooki ja Radio 957 tavoittavat joka viikko lähes kolme miljoonaa kuuntelijaa. Verkossa sivustojamme ovat Voice.fi,
Radionova.fi, Iskelma.fi, Radiocity.fi, Kiss.fi, Radiosuomirock.fi, Radioplay.fi ja Asema.net.


