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”Täst illast tulee
Ee-ee-ee-eeppinen”

Näin lauloi huippusuosittu Robin, 16, muutama kuukausi sitten keikalla Tampereella. Sitten
hän yritti heittää takaperinvoltin bändinsä
kitaristin avustamana, mutta laskeutuikin jalkojensa sijaan pää edellä
lattiaan.
–Ei se mitään, tuollaista
sattuu. Nousin siitä vielä eeppisesti ylös ja jatkoin laulamista. Silloin
kaaduin saman keikan
aikana kolme kertaa,
riemukas Robin selittää ja repeää nauramaan.
Robin Packalenia eivät pienet
vastoinkäymiset
tai kesän harmaat sadepäivät
harmita – itseään
ilahduttaakseen
hän saattaa käydä ajelemassa mopollaan, lähteä

tulee Kurikkaan!

veneilemään, ostaa vanilja-lakritsi-jäätelöä tai
vaikkapa pulahtaa uimaan.
Toukokuussa Robin sai suoritettua lukion ensimmäisen vuosikurssin, eikä kesäksi onneksi
jäänyt rästihommia kiireisestä artistielämästä
huolimatta.
–Se olisi kyllä ihan hirveää, jos
kesällä pitäisi opiskella, Robin
huudahtaa.
Keskittyminen lukemiseen ei ole menevälle nuorelle aina helppoa, sillä
kaikkialla tuntuu olevan
niin paljon muutakin tekemistä.
–Kun minun vähän
aikaa sitten piti lukea
matematiikan kokeisiin, havahduin siihen, että olinkin ollut
kaksi tuntia trampoliinilla. Tajusin yhtäkkiä, että oho, eihän
minun täällä pitäisi
olla.
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Kasmir saa tanssimaan

Turkulainen Robin ei pitkään mieti suosikkikesäkaupunkiaan.
–Kyllä se on Turku. Tunnen kaupungin sen
verran hyvin ja tiedän mitä kaikkea hienoa siellä
voi puuhata, Robin sanoo.
Tulevana kesänä Robinin kalenteri on tapahtumia pullollaan: hän esiintyy Haku Päällä -festareiden lisäksi muun muassa Lentäjien juhannuksessa, Kainuun musiikkijuhlilla, Tammerfesteillä
ja Ilosaarirockissa.
Vaikka kiertääkin ympäri Suomea esiintymässä,
Robin itse ei ole vielä koskaan ennättänyt festareille ihan vain yleisöksi. Idea festivaaleille menemisestä ei kuulosta hänestä ollenkaan huonolta.
Kiireisen kesän kohinoissa Robin uskoo ehtivänsä rentoutua yllin kyllin.
–Minulle on rentoutumista se, että on kesäloma, eikä tarvitse miettiä kouluasioita.
Esiintymisten, pressitilaisuuksien, haastatteluiden ja studiolla äänittämisen vastapainona
Packalen onkin ihan tavallinen nuori, jonka täytyy
suorittaa oppivelvollisuus ikätovereidensa tavoin.
Ihan tavallisia eivät hänen haaveensa tulevaisuuden kannalta kuitenkaan ole; muun muassa
Elastisen, Lord Estin ja Mikael Gabrielin ja Uniikin
kanssa biisejä tehnyt Robin haaveilee pääsevänsä
jonain päivänä esiintymään yhdessä yhdysvaltalaisen Pinkin kanssa.
–Pinkin kanssa olisi upeaa tehdä joku liveshow.
Hänen kaikki shownsa ovat niin akrobaattisia – lavalla on paljon köysiä ja liaaneja ja trampoliineja
ja vaikka mitä, Robin selittää innostuneena.
Hän itsekin on innokas akrobatian ja monen muun urheilun harrastaja: trampoliinilla pomppimisen lisäksi Robin käy
kerran viikossa thai-nyrkkeilyssä, ja kuntosalille hän suuntaa yleensä kolmesta
neljään kertaan viikossa. Lisäksi juoksu,
pyöräily, uinti ja monenlainen muu
liikunta on nuoren artistin mieleen.
Ei hän kuitenkaan ainoastaan urheilua harrasta, nuorimies tykkää
nimittäin silloin tällöin ”bailata” yksikseen mopoautossaan.
–Monta kertaa on käynyt niin,
että kun kuuntelen Kasmirin AMK
Dropout -albumia autossa, innostun siitä niin kovaa, että alan
tanssia ratin takana esimerkiksi
odotellessani liikennevaloissa.
Sitten viereeni ajaa joku ja katsoo, että mitähän ihmettä tuo
jätkä tekee. Usein olen koettanut pelastaa tilanteen niin,
että esitän laittavani hiuksia
taustapeilin avulla, Robin paljastaa ja näyttää samalla, millä
tavoin Kasmirin musiikin tahtiin tulee tanssia.

Keikoilla käy
kaikenikäisiä

Robin toivottaa
kaikki ihmiset
ikään katsomatta
keikalleen Kurikkaan sunnuntaina
7. kesäkuuta.

Robin Packalen on Suomen kaikkien aikojen nuorin yli 100.000
albumia myynyt artisti. Häneltä on jo ilmestynyt neljä studioalbumia, joista tuorein on viime syksynä julkaistu albumi
”16”. Se oli vuoden 2014 myydyin albumi Suomessa. Kaikkiaan sitä myytiin 47.287 kappaletta.
Tuoreimmalla levyllä Robin on myös itse päässyt säveltämään ja sanoittamaan kappaleita, joten tästä ei voi olla
enää suunta kuin ylöspäin.
Vaikka Robin onkin yksi tämän hetken ehdottomasti
suosituimpia suomalaisia artisteja, lavalle astuminen
jännittää häntä edelleen.
–Noin viisi minuuttia ennen keikan alkua iskee jännitys. Mutta mielestäni se on hyvä juttu: pyrimme koko ajan
uudistamaan lavashowta ja kaikkea, jotta jännitys pysyisi
päällä.
Robin paljastaakin, että kesän keikoilla tullaan näkemään
jos jonkinlaisia temppuja. Hän toivottaa kaikki tervetulleiksi
keikoilleen.
–Joskus olen kuullut, että lasten vanhemmat fanittavat
musiikkiani ja että he ottavat keikoille lapsensa mukaan
ikään kuin kulissiksi, etteivät paljastuisi. Keikoillani käy
kuitenkin ihan kaikenikäistä porukkaa, joten tervetuloa vaan
rohkeasti viettämään ikimuistoisia kesähetkiä, ihastuttava
Robin kannustaa.
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