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KOLUMBUS KRISI SÜNNIPÄEVALE 
MOOTORSAEGA:  
 
“Bikersi pubi kontserdile saab hokimängija 
näokaitse ja mootorsaega sisse tasuta - 
õudusfilmi “13. reede” stiilis -, sest meie 
kontsert toimub ju ka 13. aprillil, reedesel 
päeval,” kommenteerib Andres Oja. Veel on 
Kolumbus Krisi sünnipäevakontsert 12. aprillil 
Guitar Safaris. (Arhiiv)

Ansambel Kolumbus Kris sõidab oma 14. sünnipäeva pidama Helsingisse 
Hartwall Arenale, kus täna esineb Eric Clapton. “Clapton on meie kõigi 
lemmikartist olnud juba pikka aega,” räägib bändi trummar Andres Oja. “Kelle 
kontserdile siis veel minna, kui mitte tema?!” 

Eric Claptoni lugudest võib Kolumbus Kris ette kanda enam-vähem viit. “Claptoni 
enda kirjutatud lugusid on ainult üks - “Tulsa Time”, ülejäänud on lihtsalt tema 
repertuaarist pärit,” täpsustab Oja. 

Kolumbus Kris ei piirdu oma sünnipäeva puhul ainult Claptoni kontserdile 
sõitmisega. “Järgmisel nädalal on Bikersi pubis mootorratturite kevadpidu, kus aitame 
neil tsiklimootoreid sisse õlitada,” kommenteerib Oja. 

“Kuigi arvatakse, et motikamehed kuulavad rämerokki, meeldib neile tegelikult just 
selline bluusrokk, nagu meie mängime. Suuremalt osalt sõidavad ju motikatega mitte 
just väga noored inimesed - rattad on ikkagi kallid ja neid saavad endale lubada 
väärikamad tegelased,” arutleb Andres Oja. 

Kolumbus Krisi bändimeestel endil motikaid pole: “Meil on ju pillid! Need pillid on 
sama kallid kui motikad - kui need maha müüme, eks siis ostame endile 
mootorrattad.” 



Suvel sõidab bänd ka Rootsi motikamehi lõbustama. “Esineme kõigepealt Soomes ja 
Moskvas, pärast seda sõidame Rootsi. Just sel ajal, kui siin on Pühajärve Beach Party. 
Rootsis High Chaparallis toimub mootorrattahuviliste show,” räägib Oja 
tulevikuplaanidest. Esimest korda esines bänd seal kolm aastat tagasi. “High 
Chaparall on Metsiku Lääne stiilis küla, mis asub Göteborgile suhteliselt lähedal. 
Motellid, restoranid, pubid - kõik on seal ehitatud nagu vanades kauboifilmides. 
Kesktänava ääres asuvad pank ja kõrts. Teenindav personal on riietunud kas 
indiaanlasteks, mehhiklasteks, kauboideks või šerifiteks. Seal kehtivad isegi High 
Chaparalli dollarid, mida vahetatakse üks-ühele Rootsi kroonide vastu - muu rahaga 
seal ei arveldatagi. Alevisuurune asula on suvi läbi lahti, sinna võib kogu perega sõita. 
Ka see motikameeste üritus on avatud kõigile,” teab Oja. 

Kolumbus Krisi muusika meeldib ka Eesti kohalikele motikameestele. “Üks mänedžer 
Rootsis avastas aastate eest, et oi, teil on väga hea muusika, mis sobib 
mootorratturitele, ja küsis, kas ta võib meile vastavatele üritustele ka mänge 
organiseerida. Meie ütlesime, et olge lahked. Selle peale avastasid meid ka siinsed 
motikamehed,” kommenteerib Andres Oja Kolumbus Krisi imagot ja 
sünnipäevakontserti 13. aprillil Bikersi pubis.  

 


