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Parhaat kotimaiset artistit palkitaan Iskelmä Gaalassa
Iskelmä Gaala kokoaa tulevana perjantaina 17.2.2017 Tampere-taloon huippujoukon kotimaisen musiikin tähtiä. Gaalalavalla esiintyvät Tuure
Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Erin, Lauri Tähkä, Jonne Aaron, Paula Koivuniemi, Antti Ketonen, Aki Samuli, Arttu Wiskari,
Jorma Kääriäinen, Laura Voutilainen, Janna, Ellinoora ja Antti Railio. Gaala on loppuunmyyty.

Gaalassa palkitaan vuoden tulokas, vuoden yhtye, vuoden viihdyttäjä, vuoden albumi, vuoden iskelmä sekä vuoden nais- ja miesartisti.
Palkinnot perustuvat Iskelmän nettisivuilla järjestettyyn vuosiäänestykseen, johon osallistui 28 000 ihmistä. Lisäksi gaalassa jaetaan raadin
valitsema Pro iskelmä -palkinto, joka myönnetään henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt kotimaisen kevyen musiikin
kulttuuria 2000-luvulla.

-Tampere-talon lavalla nähdään jälleen todellinen supertähtien ilotulitus, ja palkintojen saajat äänestänyt yleisö on paikalla jännittämässä
voittajia yhdessä huippuartistien kanssa. Illan kaikki esitykset lauletaan ja soitetaan aidosti livenä. Tämä on yleisön ja artistien yhteinen juhla,
ja me olemme ylpeitä siitä, että saamme olla järjestämässä sen, kertoo Iskelmän ohjelmajohtaja Ari Ojala.

Vuosiäänestyksessä eniten ehdokkuuksia keräsi Lauri Tähkä, jolle kertyi peräti viisi ehdokkuutta. Hän on ehdolla vuoden miesartisti-, vuoden
albumi- ja vuoden viihdyttäjä -kategorioissa. Vuoden iskelmä -palkintoa hän tavoittelee sekä Morsian-kappaleella että Elastisen kanssa
yhteistyössä syntyneellä Lempolla. Toiseksi eniten ehdokkuuksia keräsi Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani. Yhtye on ehdolla neljässä
kategoriassa: vuoden yhtye, albumi, viihdyttäjä ja iskelmä.

Viime vuonna Iskelmä Gaalan kuningas oli Juha Tapio, joka nousi kaikkien aikojen gaalatilaston ylivoimaiseksi ykköseksi. Hänet on palkittu
Iskelmä Gaalassa nyt kymmenen kertaa ja on gaalahistorian ylivoimaisesti menestynein artisti. Lauri Tähkälle palkintoja on kertynyt tähän
mennessä seitsemän.

Palkintoja Iskelmä Gaalaan tulevat jakamaan muun muassa Waltteri Torikka, Mikko Kuustonen, Olga ja Tuukka Temonen, Pertti ”Nipa”
Neumann ja Pirjo Nuotio.
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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, SuomiRock ja Voice.fi. Bauer Media Oy panostaa laadukkaisiin radio- ja online-sisältöihin ja lupaa, että median
ostaminen on helppoa, mukavaa ja tuloksellista. 


