LAUANTAI 25.8.2018
21.00
PUB
O’MALLEY’S

Kaita Isäri Seppälä Kaksari
Svengiä tihkuva elektronisvivahteinen
rock rumpukoneineen virittää kapakkaan
mahtavan tunnelman: Harri Lind (laulu ja
kitara) ja Arttu Hasu (basso)
Groovy, electro-nuanced rock to a drum
machine will get the bar buzzing.

21.00 & 23.00
RYMY-EETU

Finnair Singers
Muun muassa lentokoneessa Atlantin yllä
esiintynyt naiskuoro laskeutuu Rymy-Eetun lavalle viihdeohjelmistoineen.
An often airborne choir lands onto the bar
stage with an entertaining repertoire.

LAUANTAI 25.8.2018
14.00
HOLIDAY BAR

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

15.00
RAVINTOLA
OIVA

Satuja ja lauluja kapakassa
Lauluja, satuja ja tarinoita sodasta ja
rauhasta, ihmisen iloista, suruista ja ajatuksista: Timo Aarnivala (laulu ja kitara) ja
Kirsi Marttinen (sadut)
Songs and stories of war and peace, and
the ups and downs of human existence.

17.00
CAFÉ BAR NO 9

Pihla Heikintytär
Musiikkia, jossa soi kuoren alta alati
löytyvä surumielisyys, väreilevä toive
onnesta sekä häivähdys menneen ajan
protestilauluista: Pihla Heikintytär (laulu
ja kitara)
Music that echoes with hidden sadness,
an ethereal wish for happiness and a hint
of yesterday’s protest songs.

LAUANTAI 25.8.2018
17.30
VLTAVA

AGK Pohtii: Puhetta laulusta – mitä on
klassisen laulajan työ?
Mitä kaikkea klassisen laulajan työhön kuuluu? Oopperalaulaja, tenori Topi
Lehtipuu kertoo laulajan työstä, arjesta
ja opinnoista. Lehtipuuta haastattelee
muusikko ja toimittaja Ville Komppa.

18.00
STONE’S

Vilma Timonen Quartet
Popin, etnon ja jazzin elementtejä yhdistelevä kvartetti sovittaa perinteiset folkmelodiat uusiksi: Vilma Timonen (kantele
ja laulu), Topi Korhonen (kitara, trumpetti,
mandoliini ja laulu), Jaakko Kämäräinen
(kontrabasso ja laulu) ja Tuomas Timonen
(perkussiot ja laulu)
A quirky quartet fuses elements of pop,
etno and jazz to reimagine traditional folk
melodies.

18.30
KONEPAJA

Liila Jokelin
Melankolinen folk, slaavilainen punk ja
vanha iskelmä fuusioituvat laulelmiksi,
joiden ytimessä sykkii raaka riemu ja halu
rakastaa: Liila Jokelin (laulu ja kitara)
A fusion of melancholy folk, Slavic
punk and old-school schlager exudes
shameless exhilaration and the desire for
love.

19.00
RAVINTOLA
CARELIA

Brew 44
Jazz-standardit, folk-jazz, blues ja swingahtavat pop-tulkinnat sekoittuvat duon
jazz-panimossa: Mirka Räisänen (laulu ja
sähköbasso) ja Lauri Seppo (kitarat)
A duo brews a curious concoction of jazz
standards, folk jazz, blues and swinginspired pop tunes.

19.00
ØLHUS
KØBENHAVN

Café de Abejas & Hasard le Sin
Suomen dandyin bändi ja Hasard le Sin
yhdistävät pop-kabareen, neo-chansonin
ja boylesquen: Laura Reunanen (laulu),
J.W. Ralli (kitara), Saara Viika (sello), Ilari
Launonen (perkussiot) ja Hasard le Sin
(burleski)
Finland’s dandiest band and a burlesque
superstar merge pop cabaret, neochansons and boylesque.

Tsiigaa

Maista

AGK Pohtii
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20.00
GLO HOTEL ART

Trio Guitar Trio
Pseudoflamencoa, knallijatsia, klassista
kvasimusiikkia ja häivähdys bossa novaa:
Jouni Eerola, Tommi Koskenheimo ja Matti
Pesonen (kitara)
Pseudo flamenco, bowler hat jazz, quasiclassical and a hint of bossa nova.

21.00
DUBLINER

Mount Fool
Mustanpuhuva roots-nelikko kajauttaa
ilmoille englanninkielisiä vuorilaulujaan:
Topi Ruotsalainen (laulu, sikarilaatikkokitara ja huuliharppu), Antti Närhi (mandoliini ja taustalaulu), Jaakko Nieminen
(banjo, kitara ja taustalaulu) ja Eero
Eloranta (cajon ja perkussiot)
A roots quartet belts out Englishspeaking mountain songs from the land of
no mountains.

21.00
JUTTUTUPA

Hellä Hermanni & Kylmät Väreet
Uuden polven folkiskelmää ja kaupunkiromanttista maailmanmusiikkia: Jani
Hermansson (laulu ja kitara), Kaisa Nissinen (laulu ja koskettimet), Jussi Launonen
(viulu), Antti-Juhani Keihäs (haitari), Mikko Nikula (basso), Petri Sämpi (lyömäsoittimet) ja Henrik Vitikka (rummut)
New generation folk schlager and urban
romantic world music.

21.00
ØLHUS OSLO

Poikkeuksellisesti Julkaistu Nimimerkillä
Päivänpolttaviin aiheisiin liittyvät yleisönosastokirjoitukset taipuvat nykyajan runolauluksi: Talvikki Eerola (laulu ja tekstit),
Senni Eskelinen (elektroakustinen kantele)
ja Antero Kemppi (live-äänisuunnittelu)
Newspaper opinion pieces about today’s
hottest topics are turned into humorous
lyric poetry.

