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The Expected tuo rockin ja kitarat takaisin pop-musiikkiin 

!  

Vantaalaisen The Expectedin uusi levy Radio Night ja uusi musiikkivideo Nothing Action 
ilmestyvät marraskuussa, levynjulkaisukeikka Semifinalissa. 

_______________________________________________________ 

The Expectedin Radio Night -levy julkaistaan perjantaina 20. marraskuuta. Levyn 
tuottajana on toiminut sekä tuottajana että musiikkitoimittajana meritoitunut Pekka Laine. 

Levyltä löytyvästä Nothing Action -kappaleesta julkaistaan samalla musiikkivideo, jonka on 
ohjannut Mikko Kananoja. Videon ensi-ilta on Rumban nettisivuilla julkaisupäivänä. 

Radio Night on The Expectedin toinen albumi. Ensimmäinen, One, ilmestyi vuonna 2013. 
Debyyttilevy löysi tiensä yhtyettä seuraavien kuuntelijoiden laitteisiin ja musiikkikriitikkojen 
teksteihin. 

"Kotimainen The Expected teki pirteän version Kinks-harvinaisuudesta", kirjoitti Rumba The 
Expectedin ensimmäiseltä levyltä löytyvästä The Kinksin King Kong -kappaleesta, joka 
kuulosti lehden mukaan myös "sangen raikkaalta." 

Ensimmäinen levy myi nopeasti painoksensa loppuun, joka myös näkyi keikoilla sekä rock-
klubeilla että suuremmilla kesäfestivaaleilla. Spotifyssä One-levyn suosio on ollut koko ajan 
nousujohteista. 

Ei siis ihme, että vantaalaisyhtye aloitti seuraavan levyn tekemisen pian Onen ilmestymisen 
jälkeen. Se ei kuitenkaan käynyt helposti, sillä tavoitteet oli asetettu korkealle. 

"Teimme Radio Night -levyä vähän kuin Iisakin kirkkoa", kertoo yhtyeen rumpali Tero 
Rikkonen. "Ei tätä tosin IHAN niin kauaa tehty kuin Gunnareiden Chinese Democracya.", 
hän lisää nauraen. 

Koko ajan yhä suurempia yleisöjä keräävä yhtye jatkaa uudella levyllä samaan suuntaan, 
mihin se lähti ensimmäisellä levyllään: The Expected yhdistää popin ja rockin 2010-
lukulaisella arvomaailmalla. Rock'n'rollia täynnä olevasta rikkaasta soundista voi kuulla 
tunnelmia Rolling Stonesista ja The Kinksistä, mutta myös David Bowiesta ja Atomic 
Swingistä. 

"Popmusalla on ikävä kitaroita, tässä niitä nyt on", bändi sanoo. "Joskus popmusa oli 
todella hyvää, ja silloin sitä hallitsivat kitarat. Ei mitkään Casiot." 

The Expected kiertää levyn julkaisemisen tiimoilta Lahden Torvi-ravintolasta Tikkurilan 
Vernissaan ja Old Storyyn sekä Helsingin Semifinaliin, jossa varsinaisella 
levynjulkistuskeikalla 17. joulukuuta mukana on myös "sukulais-yhtye", The Hypnomen, 
jossa myös tuottaja Pekka Laine soittaa. 



The Expected on: 

Janne Äyräväinen, kitara / leadlaulu 
Roger Sandell, basso / laulu 
Paul Wallin, kitara / laulu 
Tero Rikkonen, rummut / laulu 

Radio Night -levy on myynnissä hyvinvarustelluissa digikaupoissa. 

_______________________________________________________
...You could say it's been a long time coming... 

______________________________________________________ 

Lisätiedot sekä lehdistön haastattelu- ja levyn arvostelukappalepyynnöt: 

Tero Rikkonen tero@kivistofolk.com 0407583767 

Käyttövapaita PR-kuvia The Expected -yhtyeestä: http://www.theexpected.net/promo.html 

_______________________________________________________ 
http://www.theexpected.net/ 
https://www.facebook.com/TheExpected 
https://www.youtube.com/user/TheExpectedMusic 
https://twitter.com/TheExpectedBand 
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