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http://www.psof.fi/2018/purple_night_2018/tiedote.pdf
http://www.psof.fi/2018/purple_night_2018/bulletin.pdf


På lördagen den 6.10.2018 hyllar Purple Night inte bara sig själv, utan hyllar även – den verkliga rockjätten 

– 50-åriga Deep Purple samt bandet Rainbow, då vi firar föreningens 20-års jubileum. Perfect Strangers of 

Finland PSOF ry började ordna dessa Purple Night-evenemang år 2008, då vi firade föreningens 10-års 

jubileum. Hittills har det ordnats åtta evenemang. Under åren 2008, 2009, 2011 2012, 2015 och 2016 hölls 

evenemangen på klubben Tavastia och på Virgin Oil Co firade vi under åren 2013 och 2014. Nu har vi till 20-

års jubileums ära en ny, fantastisk festplats i Helsingfors –Kulturarenan Gloria-, där vi tillsammans med Deep 

Purples och dess släktträds musikälskare har möjlighet att fira detta historiska evenemang. 

PSOF ry grundades år 1998 i Helsingfors för att främja och hedra Deep Purples och dess släktträds musik. 

Föreningen är godkänd av Deep Purples management Thames Talent Ltd och är den enda officiella Deep 

Purple-föreningen (fanklubben) i Finland. Föreningens avsikt är att främja och utveckla Deep Purples musik 

som musikhobby i Finland. Vid sidan om Deep Purple uppskattar vi även de band och projekt som tillhör det 

betydande Deep Purple-släktträdet, bland annat Rainbow, Blackmore’s Night, Whitesnake, Glenn Hughes, 

Joe Lynn Turner, Graham Bonnet, Doogie White mm. Till släktträdet anser vi tillhöra förutom moderbandet 

Deep Purple, även andra band och projekt tillhörande de musiker, som har varit aktiva i Deep Purple. Alltså 

kan vi egentligen prata om ”Deep Purple-djungeln”. Moderbandet Deep Purple och medlemmarna av dess 

släktträd förhåller sig väldigt positivt till oss, varvid vi har haft möjlighet att träffa dem ett flertal gånger 

under alla dessa år. 

Föreningen har under alla dessa år haft som en röd tråd att erbjuda åt en talrik mängd mera eller mindre 

yrkesmusiker och unga börjande musiker möjlighet, att uppträda på våra evenemang. Allt som allt har under 

årens gång på våra evenemang uppträtt över hundra artister. Av några stora namn kan nämndas t. ex Doogie 

White (ex. Rainbow-vokalist), Nikolo Kotzev, Johnnie Bolin, Anssi Kela, Timo Kotipelto, Tipe Johnsson, Erja 

Lyytinen, Mikko Rintanen, Jukka ”Jay” Levis och flera andra begåvade musiker. Dessutom har ett stort antal 

av föreningens egna musiker uppträtt på evenemangen. Musikgardet har alltid varit av utmärkt status och 

genom olika teman har det funnits möjlighet att även ta in i programmet också mindre känd produktion. 

Evenemangen har haft olika teman, såsom 10 Perfect Women, In Rock, Rainbow All Night Long, Who Do We 

Think We Are, Old-New-Borrowed and Blue, Ritchie Blackmore 70-år och musik från Tommy Bolins era, då 

Tommys bror Johnnie anlände från USA för att uppträda på vårt evenemang. Det första Purple Night-

evenemanget var samtidigt föreningens 10-års jubileum. Under alla dessa år har det varit en glädje att lägga 

märke till, hur viktig Deep Purples musik är för så många musiker och musiklyssnare, eller har varit i något 

skede viktig. 

Både Deep Purple och PSOF har uppnått en märkbar milstolpe, och då brukar man blicka tillbaka i livet och 

minnas vad som hänt under de gångna åren. I år är det förutom 20 år sedan föreningen grundades, även 50 

år sedan Deep Purple grundades. Till äran av detta genomgås under kvällens lopp deras musikproduktion 

från hela tidseran Deep Purple har existerat, alltså ”From the Beginning to Infinity”. Vi hyllar samtidigt de 

tidigare Purple Night-evenemangen genom att erbjuda åt några som tidigare har uppträtt på evenemangen 

att uppträda på nytt på vårt jubileum. Alltså kvällen är på sätt och vis ett ”Maraton i Deep Purple-djungeln, 

där vi samtidigt lyfter på locket av pärlkistan i djungeln”. 

Kvällens PSOF-husbands excellenta musiker skapar solisterna Jukka Lewis, Rafael Castillo, Andrea Brosio, 

Peter James Goodman, Anssi Stenberg och Johan Mattjus fantastiska möjligheter att framföra och tolka 

den, för så många kära Deep Purple-musiken. Som sagt har en del av solisterna uppträtt tidigare på våra 

Purple Night-evenemang, t.ex. Anssi Stenberg uppträdde som den första solisten på vårt 10-års jubileum år 

2008. Och som förut, även nya ansikten finns med – Rafael Castillo och Andra Brosio. Under kvällens gång 



hyllar även möjliga andra gästande musiker Deep Purples musik. Som musikalisk ledare fungerar musikens 

mångvirtuos, Petteri Hirvanen, som även är känd från de tidigare evenemangen. 

Rainbow Shakers från Uleåborg står för den andra musikföreställningen. De fungerade år 2016 som Joe Lynn 

Turners bakgrundsband på evenemanget Lankafest i Puolanka. Bandets solist Jukka Nummi är även för 

många bekant från flera Purple Night-evenemang. Gitarristen Mauri Savolainen och basisten Petteri Gullsten 

är även bekanta från våra tidigare evenemang. Rainbow Shakers med sina bakgrundvokalister tokar under 

kvällens gång på ett högaktande sätt både hits och pärlor från bandet Rainbows produktion. 

Kulturarenan Gloria är belägen på Lilla Robertsgatan 12 i Helsingfors centrum. Med spårvagnslinjen 10 når 

du ca 400 meter från Gloria. Platsen har under sin historiska tid även fungerat som filbiograf, och erbjuder i 

denna dag utmärkta möjligheter för olika festevenemang. På platsen kan avnjutas refreshments för vuxna 

och små matbitar. Vi bjuder på födelsedagskaffe mellan klockan 19 och 21. 

Ändringar i artistlistan kan vara möjliga. 

Biljetter kan förköpas från Tiketti till priset 20 € (innehåller serviceavgiften) eller från dörren till samma pris 

20 €, om det finns biljetter kvar. Alla biljettpriser innehåller en garderobsavgift på 2,50 €. Som ett minne av 

evenemanget tilldelas alla en Purple Night-badge. 

Välkommen och fira med oss ! 

Styrelsen för PSOF 

If you like music, you like Deep Purple !?  
Pressmeddelande:  http://www.psof.fi/2018/purple_night_2018/pressmeddelande.pdf   

Tiedote:    http://www.psof.fi/2018/purple_night_2018/tiedote.pdf 

Bulletin:  http://www.psof.fi/2018/purple_night_2018/bulletin.pdf   

Poster:   http://www.psof.fi/2018/purple_night_2018/purple_night_poster_2018.jpg 

Biljetter från Tiketti:   https://www.tiketti.fi/Purple-Night-2018-Tribute-to-Deep-Purple-and-

Rainbow-GLORIA-lippuja/57088 

Gloria:     http://www.gloriahelsinki.fi 

PSOF-hemsidor:     http://www.psof.fi/   

PSOF-Facebooksidor:   https://www.facebook.com/PSOFry/   

 https://www.facebook.com/Perfect-Strangers-of-Finland-PSOF-ry-43105058756/  

Evenemangets Fb-sida: https://www.facebook.com/events/1088903131234401/?ref=br_rs 
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