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16.30 & 18.30
FAZER CAFÉ
KLUUVIKATU 3

Maista: Viinipostin kupliva tasting
Fazerin herkuilla
Kuplia lasissa ja herkkuja lautasella! Viinipostin viiniasiantuntija Liisa Huttu-Hiltunen johdattelee eri kuohuvien makumaailmoihin ja Fazerin kondiittorimestari Eero
Paulamäki valmistaa kupliville viineille
sopivat käsintehdyt makeat herkut.
Tilaisuuteen otetaan 25 ensimmäiseksi
paikalle saapunutta.

18.00
CAFÉ VERANDA

AGK pohtii: Sibelius vs. Mahler
Tapaamisestaan lähtien Helsingissä 1907
Jean Sibelius ja Gustaf Mahler arvostivat
toisiaan ihmisinä, mutta halveksuivat
säveltäjinä. Sibelius & Mahler -kirjan
kirjoittaja, Sibelius-talon entinen johtaja
Antti Vihinen kertoo, miksi Sibelius ei saanut kaipaamaansa maailmansuosiota ja
miksi Mahler on päässyt ansaitsemaansa arvostukseen Suomessa vasta viime
aikoina. Lopuksi yleisö saa äänestää
suosikkiaan.

18.30
GRANIITTILINNA

Maista: Kyrön makuelämys
Baariasiantuntija Juho Lokka esittelee
tislaamon tarinaa ja tuotteita. Juomamaistatuksen oheen voi tilata Graniittilinnan keittiön räätälöimän gin-maistelumenun 15 euron hintaan. Tilaisuuteen ei
voi ilmoittautua etukäteen, joten tulethan
ajoissa paikalle. Ensimmäiset 20 paikalle
saapunutta henkilöä pääsevät mukaan.

18.30
MEMPHIS
KAMPPI

Arvottomat
Tyylikäs yhdistelmä hip-hoppia, funkia ja
rockia. Näistä biiseistä ei puutu sanomaa:
Lossi T (rap), Samuli Lepola (kitara), Arto
Nevalainen (basso) ja Perttu Lindberg
(rummut)
Seasoned music makers deliver an
irresistible brew of hip hop, funk and rock
with a message.
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19.00
BRYGGERI
HELSINKI

Aina
Suomalaisilta hiphop-levyiltä tutun
artistin soolotuotannossa yhdistyvät
elektroniikka, orgaaninen rytmimusiikki
ja väkevät sanoitukset: Iina Mutikainen
(laulu ja koskettimet), Jere Lilja (kitara),
Arttu Kuusisto (basso) ja Antti Kuntonen
(rummut)
An artist previously heard on Finnish hip
hop albums merges electro with organic
rhythms and powerful lyrics.

19.00
DUBLINER

Essi Putkonen
Essin sävelkynästä syntyy laulelmallista folkpoppia country-twistillä, jonka
tarinoista löytyy niin huumoria kuin herkkyyttäkin: Essi Putkonen (laulu ja viulu),
Joonas Nygren ja Kalle Outila (kitarat),
Matias Ärrälä (basso) ja Niklas Tilli (perkussiot)
Folk pop songs with a country twist range
from humorous to delicate.

19.00
RAVINTOLA
CARELIA

Sampo Lassila Narinkka
Monenlaisissa liemissä keitetyt trion jäsenet ammentavat ideoita niin kansanmusiikista, jazzista kuin kamarimusiikistakin: Aleksi Trygg (viola pomposa), Harri
Kuusijärvi (harmonikka) ja Sampo Lassila
(kontrabasso)
This trio with a wealth of experience
draws ideas from folk, jazz and chamber
music alike.

19.00
RAVINTOLA
OIVA

Harri Hertell
Kirjava kattaus spoken word -runoutta
ryyditettynä pumppaavilla biiteillä: Harri
Hertell (sanat ja musiikki)
A sumptuous buffet of spoken word
poetry, delivered to a pumping beat.

19.00
WILLIAM K.
KURVI

Janne Westerlund
Herkän karheaa musiikkia aforistisen
ytimekkäillä teksteillä: Janne Westerlund
(laulu, banjo, dulcimer ja baritonikitara),
Pekka Jääskeläinen (sähkökitara ja koskettimet) ja Anssi Hallio (rummut)
Melodies of rugged beauty and lyrics with
compact wisdom.

Tsiigaa

Maista

AGK Pohtii
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19.30
KROG ROBA

Wilhelmiina
Miten perinteiseen savolaiseen kantelemusiikkiin istuvat live-elektroniikka,
lyömäsoittimet, intialaiset heinäsirkat,
etiopialainen jazz ja karjankutsu? Senni
Eskelinen (elektroakustinen konserttikantele) ja Niko Votkin (lyömäsoittimet ja
live-elektroniikka)
A mix of kantele tradition with live
electronics, percussions, Indian crickets,
Ethiopian jazz and cattle calls.

19.30
SANDRO
KALLIO

Duo Veikki & Josefiina
Trooppinen tuulahdus brasilialaisia
rytmejä ja tyylikkäitä versioita ikonisten
brasilialaissäveltäjien tuotannoista: Josefiina Vannesluoma (laulu ja huilu) ja Veikki
Virkajärvi (kitara)
A tropical storm of Brazilian rhythms and
covers of iconic compositions will blow
you away.

20.00
OLUTHUONE
KAISLA

Atmosfärg Trio
Musiikki nojaa vapaaseen improvisaatioon
kuljettaen tunnelmaa vahvoista rytmeistä
maalailevaan abstraktisuuteen: Eero
Savela (laulu ja trumpetti), Tapani Varis
(kontrabasso, munniharppu ja efektit) ja
Alf Forsman (rummut ja perkussiot)
Unrestrained improvisation that
alternates from strong beats to abstract
dreamscapes.

20.30
KITTY’S PUBLIC
HOUSE

Joy Regwan
Lauluja kuolemanvakavistakin aiheista
pilke silmäkulmassa. Biisit vaihtelevat
melankolisista lauluista riehakkaaseen
rokkiin: Judith Regwan (laulu) ja Julius
Heikkilä (kitara)
Melancholy songs and reckless rock tackle
the toughest of topics with a twinkle in
the eye.

21.00
BELGE
BAR&BISTRO

Max Lilja
Apocalyptican perustajajäsen yhdistää
klassisen taustan, rock-vuodet ja virtuositeetin sello-elektrosetissä, joka kohottaa modernin instrumentalismin uuteen
ulottuvuuteen: Max Lilja (sello)
One of the founders of Apocalyptica
works his classical and rock mastery into
a virtuoso set of electric cello.

TORSTAI 23.8.2018
21.00
JUTTUTUPA

Rytmihäiriöklubi: Jay Kortehisto
Stadin parasta livejazzia. Tänään rytmihäiriöitä aiheuttaa energinen Jay Kortehisto: Jay Kortehisto (laulu ja pasuuna)
The best live jazz club in town has brought
rousing rhythms to east Helsinki since
1997.

21.00
ZETOR

Muuan mies
Iskelmällistä retrosointia, tämän päivän
rillumareita, zen-buddhalaisviittauksia
ja kappaleaiheita ruoanlaitosta rakkauselämän kiemuroihin: Ismo Puhakka
(laulu), Risto Ylihärsilä (koskettimet), Lauri
Sintonen (kitara), Mikko Leinonen (basso)
ja Arwi Lind (rummut)
Retro schlager and 50s pop jingles
brought to the 21st century – with an
added touch of Zen Buddhism!

22.00
HOLIDAY BAR

Brotherus Brothers
Suomen oma Mumford & Sons yhdistää
modernin folkpopin draivin hyvin rakennettuihin popbiiseihin: Johannes Brotherus (laulu ja viulu), Robert Brotherus (laulu
ja kitara) ja Amos Brotherus (laulu ja sello)
Finland’s very own Mumford & Sons
combines feel-good lyrics with the
momentum of modern folk pop and wellconstructed pop tunes.

TORSTAI 23.8.2018
16.30
HOLIDAY BAR

Tsiigaa

Maista: Gin Blending -workshop
In Rye We Trust! Tule tutustumaan maailmalla mainetta niittävän Kyrö Distillery
Companyn tarinaan ja tuotteisiin Brand
Ambassador Jussi Viljalan johdolla.
Ohjelmassa on Gin Blending -workshop,
jossa opit kaiken mitä haluat tietää ginin
valmistuksesta ja ainesosista. Tilaisuuteen otetaan 20 ensimmäiseksi paikalle
saapunutta.

Maista

AGK Pohtii

