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Kun tarkastelee Lorenin uuvuttavan tuot-
teliasta uraa, voi jotenkin ymmärtää hänen 
päätöstään niinkin nuorena. Loren aloitti 
uransa showbisneksessä jo kuusivuotiaana, 
jolloin hän esiintyi useaan otteeseen radio-
ohjelmissa muun muassa yhdessä James Bur-
tonin kanssa. Kymmenvuotiaana hän esiintyi 
suositussa Mickey Mouse Club -ohjelmassa ja 
samana vuonna hän julkaisi myös ensimmäi-
sen singlensä I Think It’s Almost Christmas Time, 
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On naisia ja on naisia. – Ja sitten on Donna Loren, tuo 1960-luvun 
amerikkalainen popkulttuuri-ikoni, joka eläköityi 21-vuotiaana 
ja päätti tehdä seuraavan varsinaisen keikkansa viisikymmentä 

vuotta myöhemmin.
Kiitos Donna Lorenin (s. 1947) paluusta kuuluu ennen kaikkea hänen 
elämäkerturilleen, Domenic Priorelle. Tämä 1960-luvun Los Angelesin 
musiikkiskeneen erikoistunut historioitsija kokosi Lorenin ympärille 
Shindiggers-yhtyeen , jonka keulahahmoja ovat kosketinsoittaja Willie 
Aron ja vuosi sitten Los Straitjacketsin kanssa Suomessakin esiintynyt 
surfkitaristivelho, Deke Dickerson. Keikkapaikaksi valikoitui San Die-
gon Tiki Oasis -festivaali, jonka ydin on nimenomaan 1950- ja 1960-lu-
kujen eteläkalifornialaisessa populaarikulttuurissa. Niinpä elokuussa 
2016 sai festivaaliyleisö nauttia Lorenin häikäisevästä lavakarismasta 
ja 60-luvun hiteistä lämpimässä Kalifornian illassa.

tällöin vielä Donna Zukor -nimisenä. Amerik-
kalaisyleisön tietoisuuteen Loren nousi 1963, 
kun hänet valittiin Dr Pepper -juoman keu-
lakuvaksi edistämään myyntiä teini-ikäisille. 
Dr Pepper toimi sponsorina useille ohjelmille 
ja tapahtumille, joten Lorenin uusi rooli toi 
mukanaan useita esiintymisiä, kuten pestin 
rock’n’roll-ikoni Dick Clarkin juontajaparina 
Celebrity Party -TV-showssa. Kesällä 1964 Lo-
ren löysi itsensä bussista Dick Clarkin ja monen 
muun tuon ajan tähden seurasta Caravan of 

Stars -kiertueelta, joka ulottui 
kahteenkymmeneenkahteen 
amerikkalaiseen kaupunkiin. 

Dr Pepper -roolinsa lisäksi 
Loren tunnettaneen parhaiten 
Annette Funicellon ja Frankie 
Avalonin tähdittämistä beach 
party -elokuvista. Alun pe-
rin Loren kiinnitettiin Muscle 
Beach Party -elokuvaan (1964) 
statistiksi pitelemään Dr Pepper 
(!) -pulloa kädessään, mutta 
päätyi eräässä elokuvan kohta-
uksessa lavalle twistaamaan ja 
esittämään Dick Dalen kanssa 
Muscle Bustle -kappaleen. Donna 
Lorenin komea ääni ja raikas 
kauneus purivat tuottajiin sillä 
seurauksella, että hänet nähtiin 
vielä neljässä seuraavassakin AIP-
yhtiön beach party -elokuvassa. 
Beach Blanket Bingo -elokuvasta 
(1965) seurasi Lorenin samanni-
minen debyyttialbumi.

1964–1966 Loren kuului ABC-
yhtiön suositun Shindig!-TV-
ohjelman vakiojoukkoon yhdessä 
muun muassa Bobby Shermanin, 

James Burtonin, Glen Campbellin, Billy 
Prestonin ja Righteous Brothersin kanssa. 
Shindig! toi yleisön eteen ajan kuumimmat 
nimet Beatlesia myöten ja milloin alkuperäiset 
esiintyjät eivät olleet käytettävissä, toimivat 
Loren ja kumppanit sijaistulkitsijoina.

Shindigin ohella Loren esiintyi useassa 
muussakin TV-ohjelmassa, joista tunne-
tuimpia lienevät Batman, Tohtori Kildare ja 
The Monkees. 13-jaksoa kestäneessä Milton 
Berle -showssa hän esiintyi yhdessä Bobby 
Rydellin kanssa. 

Donna Loren palasi studioon 1980-luvulla, 
jolloin hän julkaisi kantrikappaleen Sedona. 
Singlen tekijäkaarti on vaikuttava, sillä James 
Burton toimi Lorenin kanssa tuottajana ja 
soittajatkin olivat Elviksen 1970 -luvun TCB-
bändistä. 

Loren muutti Havaijille 1995, missä hän 
asui seuraavat 15 vuotta musiikkia tehden ja 
vaatefirmaansa pyörittäen. 2009 hän perusti 
miehensä Jered Cargmanin kanssa Swinging 
Sixties Productions -yhtiön, joka julkaisee 
Lorenin musiikkia. Julkaisuista mainittakoon 
esimerkkeinä kokoelma “These Are The Good 
Times: The Complete Capitol Recordings“ 
(2013) ja EP “Donna Does Elvis In Hawaii“ 
(2010).

Pelkän edellä luetellun kronologisen 
biografiatiedon valossa Lorenin ura ja elämä 
saattaa näyttäytyä satumaisena. Mutta kuten 
aina, totuus pitää sisällään paljon enemmän: 
Lorenin lapsuutta ja teini-ikää tukahduttivat 
niin vanhempien kuin työnantajan ehdot-
tomat vaatimukset ja rajoitukset. Aikuisiällä 
Lorenia järkytti tieto, että hänet kasvattanut 
mies ei ollutkaan hänen todellinen isänsä. 
Uutisen kuulemisesta on kulunut parikym-
mentä vuotta, mutta sen työstäminen jatkuu 
edelleen, muun muassa myöhemmin tänä 
vuonna ilmestyvän omaelämäkerran Donna 
Loren: Mover and Shaker in the Center of a 
Mid-Sixties Pop Maelstrom, kirjoittamisena. 
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Viime vuonna 16. syyskuuta oli Shindig!-
ohjelman perustamisesta kulunut 52 vuotta. 
Liekö sattumaa, että olin sopinut Donna 
Lorenin kanssa Skype-haastattelun juuri 
tuolle päivälle. Vaikka lähes kaksituntisen 
juttutuokion aikana sain kuulla kutkuttavia 
kertomuksia 1960-luvun amerikkalaisen pop-
skenen sisäpiiristä, suurimman vaikutuksen 
minuun tekivät kuitenkin tämän elämäniloa 
ja energiaa säteilevän naisen viisaus, lempeys 
ja tarinankerrontataito. 

Kiitos keikastasi Tiki Oasiksessa! Miten sinä 
ja Shindiggers löysitte toisenne?

– Koska olin ollut esiintymislavoilta poissa 
vuosikymmeniä, ei ollut varsinaista varmuut-
ta siitä, muistettaisiinko minut edes enää. 
Elämäkertani kustantaja ajatteli, että keikka 
olisi luonteva tapa tunnustella yleisön reak-
tioita ennen kirjan julkaisua. Domenic Priore 
esitteli minut losangelesilaiselle muusikolle, 
Willie Aronille, joka puolestaan kokosi bändin. 
Harjoittelimme kahdesti kuussa Pasadenassa, 
koska muut asuvat Los Angelesissa ja me 
parin tunnin päässä, sisämaassa. Saimme 
värvättyä mukaan myös innostuneen taus-
talaulajakolmikon. Toivottavasti pääsemme 
vielä uudestaan esiintymään yhdessä. 

Esiinnyit teini-ikäisenä beach party -filmeis-
sä. Olitko siviilielämässäkin ”beach girl”? 

– Olen todellinen auringonpalvoja, mutta 
uimaan opin myöhään. Vasta Havaijilla vietetty 
aika sai minut rakastamaan merta. Myöskään 
Annette Funicello tai Frankie Avalon eivät 
varsinaisesti viihtyneet vedessä. Luulen, että 
Frankie yritti kerran surffata ennen filmausta, 
mutta hei... ollaanpa rehellisiä... kukaan, jolla 
on hiuslakkaa päässä ei mene kastelemaan 
itseään mereen! Ja entä sitten Elvis! Hän oli 
karatekaveri, eikä todellakaan mikään surffari. 
Toki joukossa oli pari oikeaa mestarisurffaria-
kin kuten Mickey Dora ja Johnny Fain.
– Esiintymiseni noissa filmeissä oli muuten 
hyvin rajoitettua, sillä Dr Pepper ei sallinut 
minun esiintyvän bikineissä, jotta napani ei 
näkyisi!

Olen ymmärtänyt, että olit jatkuvan valvon-
nan alla teinitähteytesi aikana. Osallistuit 
kuitenkin Caravan of Stars -kiertueeseen, 
mikä kuulostaa aika hurjalta...

– Kyllä, minulla oli oikeastaan kaksikin valvo-
jaa mukana, joten erityiseksi seikkailuksi ei 
kiertue osaltani muodostunut enkä sellaista 
kaivannutkaan. Dr Pepperin edustaja oli läsnä, 

koska juoma oli yksi kiertueen sponsoreista.  
Lisäksi mukana oli adoptioisäni, joka oli myös 
valokuvaajani ja managerini. Hän vahti minua 
jatkuvasti ja jopa vaati nukkua samassa huo-
neessa kanssani suojellakseen minua. Olin 
16-vuotias tuolloin ja kiertueella oli lisäkseni 
kaksi muuta alaikäistä, Supremesin Mary 
Wilson sekä 20-vuotias Diana Ross, jolla oli 
äiti mukanaan.

Sinulla ei sitten ehkä ole mitään mehukkaita 
tarinoita kerrottavana?

– Tein tuolloin Dr Pepper -mainoksia kiertu-
een seremoniamestarin, Dick Clarkin kanssa, 
joka  matkusti kanssamme samassa bussissa. 

Hän oli bussin peräosassa Shirellesin tyttöjen 
kanssa, ja täytyy myöntää, että näin muutamia 
kiinnostavia asioita – se oli kuitenkin pieni 
bussi. Tiedäthän, kuinka vaikeaa on nukkua, 
kun päässä on isot papiljotit.  Koska olin nuori 
ja kokematon, en voi olla aivan varma siitä, 
mitä oikeasti näin. Mutta sen tiedän, että näin 
Dick Clarkin pomppimassa ylös alas bussin 
takaosassa.

Olit kuitenkin teini-ikäinen. Eikö sinulle 
tullut koskaan tarvetta kapinoida?

– Aluksi minun on kuvailtava hieman perhet-
täni. Kun olin 7-vuotias äitini ja adoptioisäni 
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Donna Loren & The Shindiggers Tiki Oasis -tapahtumassa 2016
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kutsuivat minut keittiöön bisnestapaamiseen 
ja sanelivat minulle ehtonsa: He olisivat kyllä 
valmiita tekemään asioita eteeni, mutta ellen 
suostuisi toimimaan heidän tahtonsa mukaan, 
minusta ei tulisi mitään, pelkkä ”nobody”. 
Päätin tehdä, kuten he sanoivat. 
– Ainoa kerta kun kapinoin, tapahtui ollessani 
14-vuotias. Jostain syystä adoptioisälleni oli 
tärkeää, että minulla on pitkä tukka. Hän 
sanoi, että en pystyisi laulamaan lyhyellä 
tukalla. Halusin todistaa hänen olevan vää-
rässä ja lukitsin itseni kylpyhuoneeseen ja 
leikkasin pitkän tukkani lyhyeksi. Itse asiassa 
hieman tuon jälkeen tein sopimuksen Glen 
Campbellin ja kumppanien kanssa demojen 
julkaisemisesta. Siitä lähtien aloin vähitellen 
saada vakinaista toimeentuloa ja ansaita rahaa 
elättääkseni perheeni. 
– Toisen kerran kapinoin 18-vuotiaana aikana, 
jolloin feministit polttivat rintaliivejään. Tein 
itselleni  kauniin, A-linjaisen mekon, enkä pi-
tänyt rintaliivejä sen alla. Dr Pepper raivostui 
tästä toden teolla ja kielsi minua enää koskaan 
näyttäytymästä ilman käsineitä, alusvaatteita 
ja sukkia. Ja minähän tottelin jälleen kerran. 

Millaisia muistoja sinulla on Shindig!-
ajoista? 
– Olin mukana jo ensimmäisessä jaksossa, 
jonka pääesiintyjänä oli Sam Cooke. Esiinty-
jäkaartiin kuului paljon muusikoita, joiden 
kanssa olin työskennellyt jo aiemmin studi-
ossa: Glenin olin tuntenut 14-vuotiaasta ja 
Righteous Brothersin kanssa olimme tehneet 
promokiertueita. Olin tuolloin 17-vuotias, 
kymmenen vuotta nuorempi kuin muut, 
mutta pidin tuota porukkaa perheenäni. 
– Konseptin luoja, englantilainen Jack Good 
oli työtavoiltaan hyvin demokraattinen. Se 
oli hyvin vapauttavaa, sillä Dr Pepperille työs-
kennellessäni ei minulla ollut minkäänlaista 
sanavaltaa.

Ed Sullivan -show on monelle suomalaiselle 
tuttu, mutta Shindig! ei niinkään. Miten ne 
erosivat toisistaan?

– Henkilökohtaista kokemusta minulla toki 
on vain Shindigistä, mutta tiedän, että Ed 
Sullivan oli todella tarkka esiintyjistä. Shindig 
oli raaempi ja autenttisempi, eikä esiintymisiä 
dempattu samoin kuin Ed Sullivan -showssa. 
Aitoa tunnelmaa vahvisti se, että Shindig! oli 
ensimmäinen show, joka kuvattiin videolle.
– Tuotantoyhtiö ei pitänyt Jack Goodin aja-
tuksesta laittaa mustat ja valkoiset yhdessä 
lavalle, vuonna 1964 sellainen oli ennenkuulu-
matonta! Jack kertoi tuotantoyhtiölle, että jos 

sillä on ongelmia asian kanssa, hän kirjoittaisi 
asiasta ystävälleen Robert Kennedylle, joka oli 
tuohon aikaan oikeusministeri. Vaikka kirjettä 
ei koskaan kirjoitettu, sai Jack tahtonsa läpi. 
Hyvä niin, sillä minusta ABC:n tapa suhtautua 
asiaan oli hyvin kapeakatseista.
– Valitettavasti  Shindigin alkuperäiset nau-
hat ovat kadonneet, vaikka siitäkin liikkuu 
erilaisia huhuja: joidenkin mukaan joistain 
yliopistoista löytyisi originaalit, toiset taas 
sanovat että ne ovat palaneet. Hiljattain 
minuun otti yhteyttä eräs mies, joka väittää, 
että alkuperäiset tallenteet olisivat hänen 
hallussaan. Hän lähettikin minulle muuta-
man klipin ja täytyy myöntää, että kuvan 
ja äänen laatu on huomattavasti parempi 
kuin Kinescope-versioissa, joiden yleisesti 
uskotaan olevan ainoat tallella olevat versiot. 
Youtuben Shindig!-pätkät ovat juuri näitä 
Kinescope-nauhoitteita.

Millaisia ystävyyssuhteita sinulla on säilynyt 
noista ajoista?

– Pidän yhä yhteyttä Bobby Shermaniin, jo-
hon tututustuin Shindigissä. James Burtonin 
kanssa emme ole olleet tekemisissä sitten 
80-luvun puolivälin.  Mary Wilson puolestaan 
on palannut elämääni ja tapaamme aina silloin 
tällöin. Ensi kuussa menemme Hollywood 
Bowliin Tom Jonesin keikalle!

Julkaisit taannoin “Donna Does Elvis In 
Hawaii“ -EP:n. Tiedän, että Havaiji on sinulle 
erityisen merkityksellinen paikka, entäpä 
Elvis? Tunsitko häntä?

– En henkilökohtaisesti tuntenut Elvistä, 
mutta hän soitti minulle 18-vuotissyntymä-
päivänäni ja kutsui minut kotiinsa. Hän kertoi 
järjestäneensä limusiinin odottamaan minua 
ABC-studion ulkopuolelle. Olin kuullut tietyn-
laisia juttuja hänestä, enkä halunnut elämäni 
menevän sellaiseen suuntaan, joten kieltäy-
dyin kutsusta. Rehellisesti sanottuna hän kyllä 
mielestäni on yksi viime vuosisadan upeimpia 
taiteilijoita. Mutta olen paljon miettinyt, miksi 
hänen piti antaa Kenraali Parkerin sanella 
kaikki tekemisensä? Hänellä olisi ollut niin 
paljon annettavaa, mutta kenraali muokkasi 
hänestä keinotekoisen ihmisen. Olen aina 
ajatellut, että hänellä oli kaikesta huolimatta 
kultainen sydän. 

Olet saanut valtavasti aikaan urallasi näyt-
telijänä, laulaja-muusikkona ja vaatesuun-
nittelijana Oletko aina kyennyt tekemään 
elämässäsi asioita joita rakastat?

– Minulla on kolme upeaa lasta. Lapsistani 
poikani Joey on myös muusikko – hän on 

soittanut Beckin bändissä alusta lähtien. 
Myös molemmat tyttäreni ovat taiteellisesti 
lahjakkaita. Suurin iloni ja nuoruuden lähde 
on, että saan yhä laulaa!
– Rakastan kirjoittamista, mutta melodian 
luomisen kanssa sen sijaan minulla on välillä 
vaikeuksia – en oikeastaan pidä itseäni biisin-
tekijänä. Tosin 2009, kun yhä asuin Havaijilla 
koin valtavaa tarvetta ilmaista itseäni ja aloin 
tehdä kappaleita etä-äänityksinä studioltani 
Los Angelesiin. Joskus tulin Los Angelesiin ja 
skypetimme Havaijille ja päinvastoin. Se oli 
hyvin mielenkiintoinen kokemus.

Lopuksi pyytäisin sinua kuvittelemaan, että 
aikakone vie sinut päiväksi 1960-luvulle. 
Mitä tekisit ja kenen kanssa?

– Jos voisin muuttaa yhden päivän historiassa, 
olisi se päivä, jolloin JFK murhattiin. Satuin 
olemaan juuri tuona päivänä Dallasissa, jossa 
minut oli tarkoitus esitellä Dr Pepper -franchi-
sing yrittäjille ensimmäistä kertaa. Hotellimme 
sijaitsi juuri siinä kadunkulmassa, jossa hänet 
murhattiin. Olin hotellihuoneessani pukeu-
tumassa ja valmistautumassa esiintymään 
2000 henkilölle, kun näin murhan suorana 
lähetyksenä televisiosta. Se oli järkyttävää.
– Niin, ja ehkä olisin halunnut nostaa helmani 
mittaa. Dr. Pepper rajoitti elämääni niin pal-
jon – painonikin piti pysyä 50: n ja 52:n kilon 
välillä. Joten kun täytin 21, menin naimisiin 
ja sain ensimmäisen lapseni heitin pois kaikki 
alusvaatteeni! Anteeksi vaan, mutta minun on 
pakko tunnustaa, että edelleenkin pidän vain 
harvoin alusvaatteita. Minä en vain yksinker-
taisesti voi sietää rajoituksia. 
– Mutta loppujen lopuksi en tiedä, haluaisinko 
muuttaa mitään, koska silloin en olisi se, kuka 
olen nyt. Kaikki kokemani hyvä, paha ja ruma 
on opettanut minua arvostamaan elämää. 

Lisää tietoa Donna Lorenin urasta ja
tuotannosta: www.donnaloren.net


