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Täna ilmus president Toomas Hendrik Ilvese kogumikplaat "Teenage Wasteland – Lemmikud
aastatest 1963–1978 / Favourites 1963–1978" vinüülil. Mullu detsembris ilmunud president
Ilvese CD plaadi müügist kogunes heategevusfondile Minu Unistuste Päev 3200-eurone
annetus.

      

Kogumikplaati esitleti lisaks Tallinnale ka Riias ja Helsingis, välismaistelt müükidelt annetuseks
kogunenud summad selguvad juulis.

  

President Ilvese sõnul on kogumikplaadil avaldatud lood kujundanud tema hilisemat
muusikamaitset, new wave'ist punk'ini, grunge'ist kuni tänaste Wolf Alice'ite või Palma Violets'ini
ja Vaiko Eplikeni. "See on muusika, mida kuulasin oma lapsepõlve transistorraadioga ja mis
andis mulle hilisemaks eluks palju vajalikku lunastust, millest laulab The Who loos "Teismelise
ahermaa". Nii naljakas kui see ka täna, 62. eluaastal, ei tundu, päästis rock'n'roll mu elu," nentis
ta. "Kõik minu kogumikul esindatud muusikapalad ilmusidki algselt vinüülidel ja kuulusid juba
minu teismeea plaadikollektsiooni. Asetan nüüd uhkusega nende kõrvale enda vinüülplaadi,"
lisas president Ilves.

  

Vinüülile pääses 14 muusikapala, mis mõjutasid president Ilvest noorusaegadel, kui ta elas
Ameerika Ühendriikides. Riigipea lemmiklugudest jõudsid plaadile järgmised esitajad ja palad:
Four Tops "Can't Help Myself", The Shangri-Las "Leader of the Pack", The Beach Boys "Help
Me, Rhonda", The Band "The Weight", Velvet Underground "Rock & Roll", Roxy Music "Virginia
Plain", The Who "Baba O'Riley", Lesley Gore "It's My Party", New York Dolls "Trash", The
Troggs "Wild Thing", David Bowie "Panic in Detroit", Ramones "I Wanna Be Sedated", Peter
Sarstedt "Where Do You Go To (My Lovely)" ja MC5 "High School".

  

Kogumik-vinüülplaat anti välja Universal Music Baltics plaadifirma alt ja on tänasest saadaval
suuremates plaadipoodides üle Eesti sh Lasering, Terminal, Apollo, Rahva Raamat ja CD
Market. Vinüül toodeti kodumaises vinüülitehases Vinyl Plant. Tartus tegutsev kahemehe firma
alustas tegevust alles sel aastal ning on esimene Eestis baseeruv vinüülitehas, mille taga on
pühendunud asjaarmastajad.

  

"Lõpuks jõudsime ka selle formaadini, mida ootasid nii president, Universal kui ka tõsisemad
melomaanid. Suur kummardus ja tänu Vinyl Planti tiimile suurepärase koostöö eest," sõnas
Universal Music Baltics müügijuht Margus Varusk.
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Minu Unistuste Päev on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel
baseeruv organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua
nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu. Näiteks tänavu on Tristan oma perega
helikopteriga sõitnud, Richard kallistas sisalikku, Aliide sõitis võidusõiduautoga, Johanna kohtus
presidendiga ja Adelel oli päev, kus kõik said olla printsessid. Lisaks korraldatakse lastele, kes
viibivad suure osa ajast haiglates või kodusel ravil grupiüritusi, mis aitavad neil üksteisega
suhelda. Lisainfo: http://www.facebook.com/MinuUnistustePaev/  ja http://www.minuunistustep
aev.ee/

  

Lisainfo:

  

Liisi Voolaid
Universal Music Baltics
E-post: liisi.voolaid@umusic.com
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