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kartanossa, hän muistelee. Viihdytimme kansainvälisiä lounasvieraita pöydästä toiseen. Noilta ajoilta
juontaa myös taiteilijanimi Marino.

Marino eli Harri Heinonen uskoo, että meissä
jokaisessa asuu laulaja. Itse hän laulaa elääkseen jo neljättä vuosikymmentä.
- Kaikkien pitäisi soittaa ja laulaa, mutta bisneksen
tekeminen ja pärjääminen alalla on vaikeaa, toteaa
Marino & Sunrise yhtyeen keulamies Harri Heinonen.
- Suosittelen ennemmin LVI- tai rakennustekniikan
hommia, hän naurahtaa.
Musiikin vetovoimaa vastaan mies ei kuitenkaan itse
ole pystynyt taistelemaan. Hän on tahkonnut keikkapaikkoja 1970-luvulta asti.
- Aivojen hypotalamus reagoi musiikkiin kaikkein
voimakkaimmin, verrattuna muihin taiteisiin, Havukoskella asuva Heinonen sanoo. Se hurmaa kuulijan ja
vie mukanaan.
Laulua ja kitaransoittoa opiskellut Heinonen aloitti
muusikon uransa vuonna 1979, nyttemmin edesmenneen Marina vaimonsa kanssa.
- Ensimmäinen keikkamme oli ruokapalkalla Haikon

Espanjalainen ystäväni keksi sen vastapariksi vaimoni Marina-nimelle. Nimi jäi elämään, ja kahden
vuosikymmenen ajan Marina & Marino duo viihdytti

kansaa maalla ja merellä. Tutuiksi tulivat niin tanssilavat kuin Ruotsin-laivatkin. Parhaimmillaan keikkaa oli
tarjolla, minkä ehti tekemään. Aamulla saatoimme soittaa päiväkodissa, päivällä vanhustentalolla, ja illalla vielä
esimerkiksi jonkun pankin juhlassa. Marinan kuoleman
jälkeen Marino jatkoi Sunrise yhtyeen kanssa.
Levytyksiä on vuosien varrella syntynyt runsaasti.
Heinosen omien laskujen mukaan hän on julkaissut
kaksitoista levyä, joista kaksi lapsille suunnattua. Vierailevien muusikoiden lista on nimekäs. Mukaan mahtuu
alansa huippuja, kuten kitaristi Arno ”Nono” Söderberg
sekä rumpali Jari ”Kepa” Kettunen. Omia sävellyksiäkin
albumeille on siunaantunut useita kymmeniä. Viimeisin
julkaisu on nimeltään Latin Dance, joka sisältää tanssittavia ikivihreitä 1940-60-luvuilta.
Levyjä saa keikoilta, sekä osoitteesta:
www.marinosun.com.
Sinne päivitetään myös yhtyeen esiintymiset.
Tanssipaikkojen kadotessa artistin monipuolisuus on
avainasemassa.
– Se on elinehto, jos haluaa kevyellä musiikilla tienata
leipänsä, Heinonen myöntää. Mies on vuosien varrella levyttänyt useita eri musiikkityylejä, mutta rock- ja
blueslevy on toistaiseksi tekemättä. Se voisi olla sellainen
sopiva niitti Sunriselle.

Marino & Sunrise Orchestra
Marino & Sunrise on havukoskelaisen Harri
Heinosen johtama, lähinnä tanssimusiikkiin erikoistunut yhtye.
Marino & Sunrise esiintyy omien keikkojen lisäksi yksityistilaisuuksissa, kuten häissä. Heinonen
esiintyi aiemmin yhdessä vaimonsa Anne-Marina
Heinosen kanssa nimellä Marina & Marino.
Yli kolme vuosikymmentä keikkaillut Heinonen on
julkaissut toistakymmentä levyä, mukaan lukien
kaksi lastenlevyä. Uusin levy Latin Dance.

