PERJANTAI 24.8.2018
21.00
ZETOR

MegaMega
Diskotaideyhtyeen show pursuaa tiukkaa
biittiä, hattaraa, saippuakuplaa, värivalojen loistetta ja seksikkyyttä: Kohu-Kasperi (laulu ja koskettimet), Mega-Jussi
(syntetisaattorit ja taustanauhat),
BB-Janne (kitara) ja Potward Wilson (performanssitaide, tanssi, playback-basso,
hattarakone, värivalot ja muoti)
A disco art band’s spirited show of sexy
beats, cotton candy, soap bubbles and
fairy lights.

PERJANTAI 24.8.2018
16.30
GRANIITTILINNA

Maista: Kyrön makuelämys
Suomen Kyrö Distillery Companyn Brand
Ambassador Jussi Viljala 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.

17.00
FAZER CAFÉ
KLUUVIKATU 3

Maista: Kondiittorimestarin oppitunti
Kondiittorimestari Eero Paulamäen
opastuksella tutustutaan kakkukiilteisiin
(mirror glaze), niiden valmistamiseen ja
käyttöön. Samalla saadaan vinkkejä kakkujen koristeluun. Oppitunnin päätteeksi
päästään myös maistamaan suklaisia
herkkuja: appelsiini-maustepippuripraliinia, tumma suklaa-jaloviinapraliinia sekä
hasselpähkinämacaronia.

17.00–23.00
TEURASTAMO

Teurastamo Night Market
Perinteinen taiteen- ja ohjelmantäyteinen
basaari, jonka mystinen tunnelma helmeilee, paukkuu ja maistuu. Katso lisätiedot
artgoeskapakka.fi.
The traditional bazar full of art and
performances has a sizzling and bubbling
mystical ambience.

Tsiigaa

Maista

AGK Pohtii

PERJANTAI 24.8.2018
17.30
VLTAVA

Maista: Opi tuntemaan olutmakusi
Mitä eroja on erilaisilla oluilla? Mitkä niistä
sopivat parhaiten sinun makunystyröillesi? Ville Alanko Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalta johdattaa sinut Kukko-oluiden makumaailmoihin ja kertoo, miksi
jotkut näistä maistuvat sinulle toisiakin
paremmin. Saat myös henkilökohtaisesti
räätälöityjä vinkkejä ja tärppejä, joiden
avulla teet jatkossa parempia olutostoksia! Tilaisuuteen otetaan 25 ensimmäiseksi paikalle saapunutta.

18.00
RAVINTOLA OIVA

Tämänpäiväiset runot
Suomalaisen runouden viihdyttävä vuosikatsaus tämän hetken kiinnostavimpien
runoilijoiden lausumana: Anja Erämaja,
Päivi Kangas ja Jussi Lankoski (lausunta)
Guaranteed entertainment: poet hosts
showcase the state of Finnish poetry in
2018.

19.00
BRYGGERI
HELSINKI

Knucklebone Oscar
Puhdasta ja villiä rock’n’roll -energiaa
ja virtuoottista kitarankäsittelyä jo 25
vuoden ajan: Knucklebone Oscar (laulu ja
kitara), Johannes Salomaa (saksofoni), RK
Hillside (urut ja piano), Big Mac (kitara),
Baron Valppu (basso) ja Sande Vettenranta (rummut)
Pure and wild rock’n’roll energy and
virtuoso guitars with 25 years of
experience.

19.00 & 20.00
GRANIITTILINNA

Graniittilinna goes Folk
Nordic Dance -tanssiklubitoiminta rantautuu viimein Suomeen. Tanssia, laulua ja
soittoa ponnistaen syvältä juurista! Leija
Lautamaja (2,5-rivinen haitari), Saana
Kujala (viulu) ja Riina Hosio (tanssi)
Nordic Dance clubs as seen in Denmark
and Estonia make it to Finland! Nordic
Dance House Band has its roots deep in
the native soil.

19.00
RAVINTOLA
CARELIA

Sole Azul
Tango revitään juuriltaan ja istutetaan
pohjoiseen ikiroutaan: Pauli Lyytinen
(saksofoni), Harri Kuusijärvi (harmonikka)
ja Eero Tikkanen (kontrabasso)
Tango ripped out by the roots and planted
in the Nordic permafrost.

PERJANTAI 24.8.2018
19.00
TOMMYKNOCKER
CRAFT BEER BAR

Firefeet
Sieluunkäyvää, omaperäistä ja soundimaailmaltaan ennakkoluulotonta sopivan
vinksahtanutta musiikkia: Ilja Jalkanen
(laulu ja kitara) ja Esa Paloharju (laulu ja
perkussiot)
Soul-wrenching music with a unique and
experimental soundscape influenced by
American roots and singer-songwriter
style.

19.00
WELLAMO

Fred Andersson Trio
Swingiä elokuun iltaan: Fred Andersson
(klarinetti), Timo Seppänen (kitara) ja Tero
Siitonen (basso)
An August evening that will put a swing in
your step.

19.30
MEMPHIS
KAMPPI

Aino Elina
Elektroskenen uusi tulokas yhdistelee
herkkiä melodialinjoja hiphopin ja drum ’n
bassin rytmeihin: Aino Elina (laulu), Martta
Valkeus (sello) ja Janne Hako (elektroniikka ja rummut).
The newcomer of the electro scene melds
delicate melodies with hip hop and drum
n’ bass rhythms.

21.00
JUTTUTUPA

Big Feet & Lala
Räjähdysherkkää blues ’n poppia:”: Marjo
Leinonen (laulu), Jukka Orma (laulu ja
kitara), Mikko Murtomaa (basso) ja Sami
Vettenranta (rummut)
Explosive blues ’n’ pop based on magically
affecting compositions and lyrics.

21.00–22.00
DUBLINER,
MANALA,
STONE’S JA
VLTAVA

Barskojen kierros
Tilanteeseen kuin tilanteeseen sopivaa
musiikkia kahdella baritonisaksofonilla
kokeellisesta improvisoinnista Paranoidiin. Katso aikataulu artgoeskapakka.
fi: Joakim Berghäll ja Linda Fredriksson
(baritonisaksofoni)
Two baritone saxophones play music for
every mood from experimental impro to
Paranoid.

Tsiigaa

Maista

AGK Pohtii

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.

