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Tomi Salesvuo East Funk Attack julkaisee uuden albumin Nothing’s Enough
perjantaina 19.2.2021
- Mukana uuden kappaleen Queen video
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Tomi Salesvuo East Funk Attack julkaisee kolmannen studioalbuminsa Nothing’s Enough
perjantaina 19.2.2021. Rockia ja funkia henkivä yhtye vie kuulijan 70-luvun mielikuviin
nykypäivän soundimaailmalla terästettynä. Tätä kauemmaksi muovista pikatuotantoa ei
pääse! Nothing’s Enough -levyllä vierailevat mm. trumpetisti Verneri Pohjola sekä rumpalit
Anssi Nykänen ja Mikko Kaakkuriniemi. Levy on saatavana vinyylinä, cd:nä sekä digitaalisesti.
Levyn julkaisee Eclipse Music.
Nothing’s Enough vie East Funk Attackin ilmaisua väkevämpään ja aiempaa melodisempaan
sävelmaailmaan. Yhtye on nostanut voimakkailla esiintymisillään esiin suomalaisen urbaanin
rytmimusiikin taitoa, mutta kiinnittänyt huomiota myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin. He
käsittelivät nuorten aikuisten miesten syrjäytymistä videolla Help Me. Lenny Kravitzin
biisistä tehty video Let Love Rule toteutettiin puolestaan koronaepidemian alun
eristysvaiheessa 50 muusikon yhteisponnistuksen ja yhteishengen voimin. Video nosti esiin
henkisen jaksamisen eristyksen aikana. Huomiota herättäneellä videolla esiintyvät muun

muassa Sami Pitkämö, Jussu Pöyhönen, Sam Huber ja Osmo Ikonen.
Nothing’s Enough -levyllä esiintyvät myös ajattomat teemat, rakkaus ja ystävyys,
yhteenkuuluvuudet ja erot. Funk-musiikin perinteitä jatkaen sanoitukset kertovat myös
periksiantamattomasta uhosta ja kevytjalkaisesta bailauksesta päihdeaineiden vaaroja
unohtamatta. Julia Vuorinen on sanoittanut Tomi Salesvuon kanssa tiiviitä ja moni-ilmeisiä
tarinoita Salevuon sävellyksiin, jotka Taru Ratilaisen lumoava tulkinta nostaa täysin uudelle
tasolle East Funk Attackin tuotannossa.
Tomi Salesvuo kertoo levystä seuraavaa: “Uuden levyn julkaiseminen juuri nyt tuntuu
oikealta päätökseltä. Odotamme tietysti jo kärsimättömänä sitä hetkeä, kun keikoille taas
koronan taittuessa pääsee ja saamme kohdata vanhojen ja uusien diggareiden reaktiot
livetilanteessa uuden levyn materiaalin kanssa ensi kertaa.”
Katso ohesta Queen-kappaleen video. Kyseessä on yksi levyn uljaimmista kappaleista, joka
vie kuulijan suoraan 1970-luvun soulin suurten kappaleiden tunnelmaan. Videon voi katsoa
tästä linkistä ja sen voi jakaa eri medioissa.
https://www.youtube.com/watch?v=h1zdsuN2yeU
Katso Help Me -video täältä.
https://youtu.be/iG9Rw-K3Dhg
Ohessa Let Love Rule -kappaleen video.
https://youtu.be/FXx85fkmmeE
Ohessa I Feel Surreal -video.
https://www.youtube.com/watch?v=fp6UwOQjLMM
Videot voi jakaa eri medioissa.
Tomi Salesvuo East Funk Attack
Tomi Salesvuo East Funk Attackin soundia ja tunnelmaa on kuvattu Red Hot Chili Peppersin
ja Janelle Monáen fuusioksi. Oleellinen osa yhtyeen musiikillista maisemaa ovat
hypnoottiset riffit sekä solisti Taru Ratilaisen lumoava laulu.
East Funk Attack on esiintynyt Euroopassa vuosien varrella useasti. Viime vuosina Tanskassa
ja Saksassa keikkaillut bändi on julkaissut myös täysin livenä taltioidun Live at E-Studio -EP:n
ja samassa yhteydessä kuvatut live-videot. Yhtye on saanut levyillään kiitettäviä arvioita ja
heidän musiikkinsa on sanottu tuovan mieleen niin Isaac Hayesin, Public Enemyn kuin Tower
of Powerinkin. Tomi Salesvuo toimii myös aktiivisesti rytmimusiikin pedagogina niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän toimii Metropolia ammattikorkeakoulun musiikin
tutkinnon lehtorina ja on myös yksi Rockway.fi-verkkopalvelun opettajista.
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