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Nelosen Vain elämää -risteily Eckerö Linella

Robin ensimmäistä kertaa m/s Finlandian lavalla
Nelosen järjestämällä Vain elämää -risteilyllä kaikki tulevan kauden tähdet antoivat esimakua
kappaleistaan. Myös Robin nähtiin ensimmäistä kertaa m/s Finlandian lavalla, jonne hän kipuaa
uudelleen suuren yleisön iloksi täysipitkälle keikalle 10. kesäkuuta.
Pitkään jatkunut odotus saa pian täyttymyksensä, kun Vain elämää -ohjelman uusi kausi alkaa
Nelosella 21. huhtikuuta. Sarjan tähdet Robin, Laura Voutilainen, Olli Lindholm, Irina, Petra
Gargano, Samu Haber ja Nikke Ankara antoivat kaudesta esimakua jo ohjelman
pääyhteistyökumppanin Eckerö Linen risteilyllä.
Eckerö Linen ja Vain elämää -ohjelman neljättä kautta jatkuva yhteistyö tuo Haberia lukuun
ottamatta kaikki ohjelmassa esiintyvät artistit m/s Finlandian lavalle tämän kevään ja kesän aikana.
Yhteistyön myötä Eckerö Line -debyyttinsä tekee myös suursuosikki Robin, jonka keikasta pääsee
nauttimaan 10. kesäkuuta.
Vain elämää -artisteille järjestetään tänä vuonna myös fanitapaamisia, joita voi voittaa itselleen ja
viidelle ystävälleen äänestämällä viikon parasta Vain elämää -esitystä Radio Suomipopin
kuulijakilpailussa.
Eckerö Linella kaikkien aikojen musiikkivuosi
Kotimaisen Eckerö Linen m/s Finlandian lavalla pääsevät tänä vuonna loistamaan sekä
huippusuositut suomalaiset artistit että tulevaisuuden tähdet. Laivan lavalle nousee joka toinen
torstai Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuoria muusikoita. He pääsevät näyttämään kykynsä
koko vuoden kestävässä musiikki-ilottelussa.
Vuoden alussa käynnistetty Eckerö Linen lahja satavuotiaalle Suomelle on saanut paljon
positiivista palautetta sekä muusikoilta että asiakkailta
”Yhteistyöllä Sibelius-Akatemian kanssa haluamme edistää suomalaisten muusikoiden työllisyyttä
ja osaltamme edesauttaa sitä, että meillä on jatkossakin lahjakkaita muusikoita laivalla
esiintymässä ja asiakkaitamme viihdyttämässä. Tästä on tulossa Eckerö Linen kaikkien aikojen
musiikkivuosi!”, Eckerö Linen myynti- ja markkinointijohtaja Ida Toikka-Everi iloitsee.
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