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Taiteellisen
johtajan tervehdys
Edellisestä tervehdyksestä on
vierähtänyt kaksi vuotta, ja syytä
tauolle tuskin tarvitsee tässä enää
erikseen mainita. Näiden kahden
vuoden aikana Folkkien merkitys
on varmasti konkretisoitunut monelle aivan uudella tavalla ja kaipuu
elävän musiikin äärelle ollut kova.
Olen suunnattoman ylpeä meidän
porukasta, joka on kasannut turvallisen tapahtuman ennätysajassa
uskollisten Folkkien ystävien – ja
toivon mukaan monien uusien – iloksi.
Ohjelmistossa kuullaan tänä vuonna pääasiassa jo edelliselle festivaalille sovittuja artisteja, vaikkakin jouduimme vallitsevan tilanteen
vuoksi jättämään hyvästit ulkomaisten vieraiden osuudelle ohjelmassamme. Tämä on kansainvälisenä tunnetuksi tulleelle festivaalillemme
harmillista, mutta ohjelmaa katsoessa ei voi kuin todeta, että ihan
kotoisesta kotimaastammekin löytyy todella tasokasta, monista eri
kulttuureista ammentavaa musiikkia. Näin ollen Haapavedellä voi
tänä poikkeuksellisena kesänäkin kuulla irlantilaista, amerikkalaista,
balkanilaista, brasilialaista ja iranilaista kansanmusiikkia – unohtamatta
suomalaista kansanmusiikkia, jazzia, iskelmää, poppia ja klassista.
Lisäksi saamme striimikonsertin muodossa nautiskella italialaisista
kansanlauluista ja Apulian kauniista maisemista.
Tätä on odotettu!
Tervetuloa nauttimaan turvallisesti elävän musiikin voimasta ja
ainutlaatuisesta festivaalitunnelmasta!
Teija Niku
taiteellinen johtaja
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Ulla Nikula

Aili Järvelä
Sielukkaana ja aitona tulkitsijana tunnettu, kansanmusiikkiin kasvanut
laulaja-lauluntekijä Aili Järvelä julkaisi 2019-2020 soololevytrilogian
'Lainattua, Sinistä, Omaa' kolmen EP:n muodossa. Julkaisuista etenkin Omaa-EP sai varsin hurmioituneen vastaanoton, se noteerattiin
Helsingin sanomissa viidellä tähdellä ja se pääsi HS:n kriitikoiden
vuoden 2020 parhaiden julkaisujen joukkoon. Muun muassa Vesalan
ja Matti Johannes Koivun yhtyeistä tunnettu Järvelä julkaisee uutta
musiikkia 2020 ja 2021 aikana, ja näitä kappaleita kuullaan myös
Haapavedellä Aili Järvelä trion tulkitsemina!
Aili Järvelä - laulu
Jaakko Murros - kitara
Matias Tyni - koskettimet

Perjantai 2.7. Pihalava klo 19.15
6
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Celenka
Vuoden 2013 lopulla syntyneen Celenkan muodostaa kolme laulavaa ja soittavaa pelimannia, joita yhdistää rakkaus ornamentteihin,
sykähdyttäviin melodioihin ja vikkeliin tanssirytmeihin. Celenkan
lauluissa kesäillan taivas hehkuu ruusunpunaisena ja tanssituvassa
leiskuu intohimoinen mutta katoava lempi. Trion musiikki on peräisin
Suomesta ja Karjalasta, ja osa Celenkan kappaleista on tarttunut
mukaan jäsenten matkoilta Balkanin alueen kyliin ja kaupunkeihin.

Venla Helenius

Emmi Kujanpää - laulu, kantele
Jarkko Niemelä - trumpetti, laulu
Eero Grundström - harmooni, laulu

Torstai 1.7. Pihalava 21.30
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DANTCHEV:DOMAIN
Balkanin rahapolskaa ja lauluja oman polun löytämisestä.
DANTCHEV:DOMAIN on vahvoja elokuvallisia melodioita ja tiukkoja
Bulgarian rytmejä yhdistettynä elämänmatkalla koettuihin tarinoihin.
Haapavetislähtöisen, suomalais-bulgarialaisen laulajan ja säveltäjän
Anna Dantchevin luotsaama yhtye liikkuu musiikissaan Dantchevin
sävellysten myötä bulgarialaisen perinnemusiikin estetiikan sekä
monen muun genren välimaastoissa. Anna Dantchev, joka tunnetaan
myös taiteilijanimellä Bulgarian Voice from Finland, on karismaattinen ja moni-ilmeinen laulaja, jonka syvälle tunteisiin pureutuva
ääni vie yleisön mukanaan tarinoihin. Yhtyeen “Say it” debyyttilevy
(Glomama Music) nostaa esille Suomen bulgarialaisvähemmistön
musiikillisen perinteen elementtejä osana suomalaista monikerroksellista kulttuuria. Taidokkaan yhtyeen perinteestä sykkivä musiikki
nojaa sujuvasti myös urbaaniin musiikilliseen kieleen.
Anna Dantchev (FI/BG) - laulu, tupan-rumpu
Erno Haukkala - pasuuna, sousafoni
Kenneth Ojutkangas (FI/US) - kitara, tuuba
Antti-Pekka Rissanen - rummut
João Luís (PT) - vibrafoni, perkussiot

Pihalava pe klo 22.30
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Haapaveden kamariorkesteri ja vierailijoita
32. Haapavesi Folkin kirkkokonserteissa on taas kerran laaja kattaus
monenlaista musiikkia. Haapaveden kamariorkesterin ensi perjantaiillan konsertissa Bachilta kuullaan kantaatista nro 35 alkusinfonia
solistina uruissa Kirill Kozlovski ja Sibeliukselta on vuorossa sinfonia
nro 5, jonka teemoja esittelee myös Ilkka Heinonen jouhikollaan. Iro
Haarlan Songbird Chapel saa Suomen kantaesityksensä solisteina
Juhani Aaltonen, Ulf Krokfors, Okko Saastamoinen ja Janne Nietula.
Haapaveden tangokuningas, oopperalaulaja Johannes Vatjus esittää G.Puccinin Tosca-oopperan tenoriaariat ja Aili Järvelä laulunsa
Roihuvuori Hakon kera, jota johtaa Timo Hannula. Ylimääräisenä
luvassa on jotain suuren mestarin kynästä.
Hako on toiminut jo yli 30 vuotta esiintynyt runsaasti jokilaaksoissa ja muuallakin. Tänä vuonna alkaa suururakka J.S.Bachin
kantaattien parissa.
Hako soittaa vanhaa ja uutta musiikkia, Bachia ja kansanmusiikkia.
Haapaveden kamariorkesteri, johtaa Timo Hannula

Seppo Aho

Maarit Kytöharju

Sibelius: 5. sinfonia, intro sol. Ilkka Heinonen, teeman improvisaatioita jouhikolla
J.S.Bach: Kantaatti BWV 35 Conserto 1. osa
Aili Järvelä: Roihuvuori
Iro Haarla: Songbird Chapel (Suomen kantaesitys) sol. Juhani
Aaltonen, saksofoni
Puccini: Tosca Cavaradossin aariat, sol. Johannes Vatjus, laulu

Kirkko pe klo 18.00
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Haapavesi House Band solisteinaan
Diandra & Johannes Vatjus
Festivaalin omaan House Bandiin kuuluu joukko entisiä Haapaveden
pikkupelimanneja – nykyisiä musiikin ammattilaisia. Solisteikseen
yhtye saa ensimmäisenä toimintavuotenaan häkellyttävän taitavan,
lukuisista television musiikkiohjelmista tutun Diandran sekä paikkakunnan oman tangokuninkaan, Kansallisoopperassa parhaillaan
valmentautuvan Johannes Vatjuksen. Ohjelmistossa kuullaan monipuolinen kokonaisuus iskelmää ja poppia, takuuvarmalla haapavetisellä
kansanmusiikkimeiningillä kuorrutettuna!
Diandra - laulu
Johannes Vatjus - laulu
Haapavesi
House Band:

Piia Kleemola - viulu
Teija Niku - haitari
Hanna-Mari Ahola - harmooni, piano
Juha Yli-Kotila - kielisoittimet
Sami Harmaala - kitara
Oskari Hannula - basso
Okko Saastamoinen - rummut

Päälava la klo 19.30
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Kuvat: Patrik Stenström (Hanni) & Kimmo Tähtinen (Timo)

Hanni Autere & Timo Alakotila
Hanni Autere ja Timo Alakotila esiintyvät nyt ensimmäistä kertaa
duona. Ohjelmassa on enimmäkseen Hannin sävellyksiä, jotka löytyvät hänen kahdelta ensimmäiseltä levyltään. Kappaleissa punaisena
lankana on viululaulu, eli yhtäaikainen viulunsoitto ja laulaminen.
Sävelkielessä kulkevat mukana niin haikean koskettavat kuin jalan
alle menevät sävyt ja rytmit.
Hanni Autere - viulu, laulu
Timo Alakotila - piano, harmoni

Pihalava la klo 19.15
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Pinja Valo

HietaKettu
HietaKettu on oululainen indie folk -yhtye, jonka musiikki koostuu
kauniisti sovitetuista lauluista, joissa soi haikeus ja toivo. Musiikissa
korostuu harmonisuus ja melodisuus sekä kansanmusiikin arkaaisuus ja askeettisuus yhdistettynä pop-vaikutteisiin sanoituksiin.
Kappaleiden tarinat kumpuavat omakohtaisista kokemuksista ja
ajatuksista. Teemoina on mm. ihmissuhteet, luonto, suru, kaipaus
ja menetys sekä muut syöverit. Melodioissa ja rytmiikassa on folkin
ja popin lisäksi lattari- ja indie-musiikin vaikutteita. HietaKetulla on
kaksi omakustanteisesti tuotettua albumia: Huono duo (2016) ja
Virvatuli (2020).
Pinja Valo - laulu
Anna-Kaisa Kettunen - laulu ja viulu
Jussi Moilanen - kitara, huuliharppu ja taustalaulu
Lauri Sallamo - perkussiot, kitara ja taustalaulu

Päälava pe klo 12.00
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Ilkka Heinonen Trio
Uhrilehtojen ja savupirttien kaikuja ruostuneiden tehtaiden sykkeessä,
Ilkka Heinonen Trio yhdistää jouhikon arkaaisen soinnin nykyajan
säröytyneisiin ääniin. Muinaiset tanssisävelmät, afroamerikkalainen
rytmimusiikki ja eurooppalaisen taidemusiikin heijastumat punoutuvat
yhteen trion kamarimusiikillisessa käsittelyssä.

AJ Savolainen

Ilkka Heinonen – jouhikko, laulu
Nathan Riki Thomson – kontrabasso
Mikko Hassinen – perkussiot, live-elektroniikka

Pihalava pe klo 20.45
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Iro Haarla Trio
Iro Haarla on klassisen koulutuksen saanut, kansainvälisen uran luonut
jazzsäveltäjä-pianisti-harpisti, yhtyeen johtaja ja sovittaja. Hän on
julkaissut suomalais-norjalaisen kvintettinsä kanssa 3 omaa albumia
arvostetulle saksalaiselle ECM-Records yhtiölle ja esiintynyt useilla
kansainvälisillä jazz-festivaaleilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Iro Haarla ja Ulf Krokfors ovat soittaneet yhdessä Juhani Aaltosen
kanssa vuodesta 2005 lähtien useissa eri yhteyksissä, kuten Juhani
Aaltosen johtamassa kvartetissa (levytys Conclusions/TUM-Records)
sekä Iro Haarla Kvartetin Suomen jazzliiton/VapaatÄänet -kiertueella.
Mainittakoon myös Krokforsin työ Juhani Aaltonen Triossa sekä
Haarlan säveltämät kappaleet Raamatun Psalmien innoittamana
levylle Juhani Aaltonen-Iro Haarla Duo: Kirkastus (TUM-Rec).
Trion tulkinnat ja improvisaatiot ovat väkeviä ja inspiroivia - musiikissa soi Pyhän Hengen voima.

Maarit Kytöharju

Iro Haarla - piano
Juhani Aaltonen - tenorisaksofoni
Ulf Krokfors - kontrabasso

Pihalava to klo 20.00
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Jimmy Träskelin

Johanna Juhola Trio
Johanna Juhola Trio esittää Juholan säveltämää fantasiatangoa,
jonka keskeisiä elementtejä ovat tango nuevo sekä elektronisen ja
akustisen musiikkimaailman yhdistäminen. Genrelle nimen antanut
Juholan sävellys Fantasiatango saavutti miljoonien TV-yleisön Suomen ainoiden Euroviisujen avausnumerona 2007. Monet yhtyeen
kappaleista on aikanaan kirjoitettu näyttämöteoksiin ja ne ovatkin
kuin pieniä tarinoita. Ontuvasta miehestä, joka kehitti täysin uniikin
tangotanssityylin, nykyviestinnän väsyttävyydestä, rakastuneesta
navigaattorista ja pienestä täydellisestä hetkestä. Teemu maustaa
Johannan ja Roopen akustisten instrumenttien sointia sampleilla
ja efektoimalla livesoittoa. Konserteissa trion musisointiin yhtyvät
kankaille projisoidut vierailevat artistit ja esim. kloonattujen Johannien orkesteri.
Johanna Juhola - harmonikka
Roope Aarnio - kitara ja laulu
Teemu Korpipää - äänisuunnittelu ja samplet

Laitalava la klo 19.00
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Jari Flinck

Jussi Syren & The Groundbreakers
Kansainvälisesti arvostettu bluegrass-yhtye, joka on tehnyt kiertueita yhdeksässä USA:n osavaltiossa ja kuudessa Euroopan maassa.
Uusimmalla, huippuarviot saaneella albumilla viulistivieraana kaksinkertainen Grammy-ehdokas Michael Cleveland.
Jussi Syren - mandoliini, laulu
J.P. Putkonen - kitara, laulu
Tauri Oksala - banjo, laulu
Tero Mäenpää - kontrabasso, laulu

Päälava pe klo 19.30
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Kirill Kozlovskin pianon
mestarikurssin oppilaat
Valkovenäläissyntyisen musiikin tohtorin, useissa kotimaisissa ja
kansainvälisissä pianokilpailuissa menestyneen, Kirill Kozlovskin
mestarikurssin oppilaat esittävät viikon aikana huippuunsa hiottua
ohjelmistoa.

Kirkko to klo 21.00
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MA Rouf
MA Rouf on suomalais-kurdilaisen Marouf Majidin viimeisin projekti,
jossa kurdilaiset ja arabialaiset tunnelmat yhdistyvät skandinaaviseen
jazziin. Musiikin taustalla ovat muutokset, tunnelmat, määrittelemättömän tulevaisuuden tunteet, toiveet ja pelot. Näitä tunteita ja
mielialoja käsitellään sekoittaen kurdilaisen musiikkiperinteen tyylejä
afro-keskeiseen ja skandinaaviseen moniäänisyyteen, kontrapunktiin
ja improvisaatioon. MA Rouf edustaa jazzin yli satavuotiasta avoimuuden ja rikastumisen jatkumoa, hyvin vahvalla tavalla, yhtyeen
jäsenten pitkään ja tunnettuun kokemukseen perustuen.

Jaana Moilanen

Marouf Majidi - laulu, tanbour, tar
Jouni Järvelä - saksofonit, klarinetit, koskettimet
Jukka Haavisto - basso
Tomi Saikkonen - rummut

Laitalava la klo 22.00
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Matleena Vartiainen

MAJA
MAJA on duo, jossa yhdistävät voimansa laulaja-lauluntekijät Julia
Vornanen (Juuni & Olkimaa) ja Marko Siekkinen (Marko Siekkinen
& Toivoniemen reservaatti). MAJA soittaa omaa suomenkielistä
folk-musiikkia, jonka tyylilliset juuret löytyvät 1960-luvun Amerikan
laulaja-lauluntekijöiden perinteistä. Musiikissa pääosassa on kaksiääninen harmoninen laulu. Biisejä säestää kitara ja koskettimet,
mutta värikästä kokonaisuutta täydentää myös banjo ja erilaiset
rytmisoittimet.
Marko Siekkinen - laulu, kitara, banjo
Julia Vornanen - laulu, koskettimet, kitara, perkussiot

Päälava pe klo 14.00
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Maria Mazzotta (IT) striimikonsertti
Italialaisen Maria Mazzottan väkevät tulkinnat eivät jätä ketään
kylmäksi! Maria on yksi tämän hetken tunnetuimpia laulajia niin
kotimaassaan kuin kansainvälisestikin.
Lähde mukaan Mazzottan kotikonnuille Etelä-Italian Apuliaan striimikonsertin mukana.
Konserttia on tukenut
Suomen Italian kulttuuri-instituutti.
Maria Mazzotta - laulu
Vince Abbracciante - haitari

YouTube Haapavesi Folk la klo 18.00
20
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Juha Martinmaa

Markku Lepistö & Mikko Helenius
Markku Lepistö ja Mikko Helenius ovat vaikuttaneet vuosikymmeniä
monissa eri kansanmusiikin, teatterimusiikin, taidemusiikin ja argentiinalaisen tangon yhteyksissä. Yhteisen, kokoonpanona harvinaisen
harmonikan ja urkujen yhteisprojektin ystävykset aloittivat vuonna
2016 Lepistön taiteellisen tohtoriväitöksen jälkimainingeissa.
Duon musiikki liikkuu kansanmusiikin ja klassisen välimaastossa,
persoonallisesti tulkittuna ja toisiaan täydentäen. Vuonna 2019 julkaistu esikoislevy Bellows and Pipes oli vuoden 2020 Etno-Emma
-ehdokkaana.
Markku Lepistö - harmonikka
Mikko Helenius - urut

Kirkko la klo 17.00
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Matti Johannes Koivun
Uskomaton Folktrio
Matti Johannes Koivu kuuluu vankasti maamme vahvimpien laulajalauluntekijöiden riviin. Hänet tunnetaan artistina, joka ei epäröi tuoda
tunteitaan musiikkiin.
Koivu on julkaissut kahdeksan soololevyn lisäksi lastenmusiikkilevyn ja neljä albumia Ultramariini-yhtyeen jäsenenä. Suuren
yleisön tietoon Koivu tuli alunperin cover-versioista, joita hän teki
Irwin Goodmanin esittämistä kappaleista. Syksyllä 2019 julkaistiin
hartaasti odotettu Luonnos-levy, jonka muusikot Aili Järvelä ja Topi
Karvonen ovat mukana myös Folkeilla.
Live-esiintymisiin Matti Johannes Koivu suhtautuu intohimoisesti:
”Musiikin kestävyys punnitaan elävän yleisön edessä. Rakastan liveesiintymisen haastetta; sitä kuinka jännittää ja hirvittää, ja kuinka
musiikki parhaimmillaan vapauttaa esiintyjän ja yleisön.”

Marek Sabogal

Matti Johannes Koivu - laulu, kitara
Aili Järvelä - viulu
Topi Karvonen - basso

Pihalava la klo 20.45
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Mikko Perkoila & Vinkulelu
Laulaja ja lauluntekijä Mikko Perkoila tunnetaan kekseliäästä ja
sujuvasta sanankäytöstään. Hänen laulujensa pienimuotoiset tarinat avaavat kuulijalle uusia näkökulmia moniin tuttuihin asioihin.
Perkoilan ura levyttävänä taiteilijana on kestänyt jo yli 30 vuotta ja
ensimmäinen soololevy ilmestyi vuonna 1980.
Lastenmusiikkikokoonpano Mikko Perkoila & Vinkulelu tekee keikkoja pikku hiljaa ja esiintyy mielellään myös aikuisyleisölle, klubeilla
tai juhlissa. Lastenmusiikissa harvinaisemmalla soitinyhdistelmällä
yhtye saa ilmoille sekä kunnon räimettä että lyyrisempiä sävyjä.
Yhtye soittaa myös vinkuleluja ja pitää haluttaessa uusiosoitintyöpajoja. Toukokuussa 2016 ilmestyi kirjan ja cd-levyn yhdistelmänä
musiikkisatu Prinsessa ja viisauden portti.
Mikko Perkoila - laulu, kitara
Rista Tuura - viulu
Mika Seppänen - sello

Laitalava pe klo 19.00,
päälava la klo 13.00
pihalava la klo 14.00, työpaja
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Antti Kokkola

Mutaveijarit
Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille! Uutta, omaa lastenmusiikkia
tekevä Mutaveijarit on tunnettu energisestä lavaesiintymisestään
ja useita eri musiikkityylejä yhdistelevistä mukaansatempaavista
lauluistaan, joita kuuntelevat mielellään niin lapset kuin aikuisetkin.
Yhtyeen esikoislevy "Ympäri ämpäri!" oli Emma-ehdokas vuoden
2017 lastenmusiikkilevyksi ja yhtyeen tuorein, joulukuussa 2019
julkaistu levy "Nyt mennään!" on saanut kiitettävän vastaanoton,
mm. Helsingin Sanomissa: "Nyt on lastenmusiikissa kunnon meno:
musikantit ovat vapautuneet irrottelemaan ja hulluttelemaan, ”kreiseille” Mutaveijareille viisi tähteä."
Mutaveijarit toivottavat kaikki kanssamatkustajat tervetulleiksi
mutamatkoille: “Hyppää kyytiin nyt! Laita kiinni turvavyö!”
Aili Järvelä
Veikko Muikku
Johanna Mäkitalo
Mari Nieminen
Miia Reko
Eveliina Saikkonen
Saija Santavirta
Leena Untamala

Päälava la klo 14.00
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MäSä Duo
MäSä-Duo yhdistelee uutta ja vanhaa perinnettä ronskilla eteläpohjalaisella otteella. Kaustislaisen Kyösti Järvelän tiukka pelimanniote
viulussa kohtaa lapualaisen Lauri Kotamäen rytmikkään hanurismin.
Miesten soitossa ja laulussa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita aidolla
pelimanniotteella. Ohjelmisto koostuu pääosin uudelleen sovitetuista kansanmusiikikappaleista suomen eri alueilta. Ohjelmistoon
kuuluu vanhoilta mestareilta opittuja lauluja, rekilauluja, kupletteja
pelimannisävelmiä ja sikermiä.
Kyösti Järvelä - viulu, laulu
Lauri Kotamäki - haitari, laulu

Laitalava la klo 20.30
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OIGG
OIGG on irlantilaista kansanmusiikkia menevillä ja mukaansatempaavilla sovituksilla taituroiva kokoonpano Pohjois-Pohjanmaalta. Yhtyeen
ohjelmistossa on perinteisten vauhdikkaiden irlantilaiskappaleiden
ohessa uudempaa kerrostumaa sekä lauluja. Muusikot ovat musiikin
ammattilaisia ja irlantilaisen musiikin vankkumattomia faneja.
Hanttu Ahola - piano, laulu
Henna Hannula - haitarit, laulu
Samuli Hannula - viulu
Juha-Matti Kurra - oktaavimandoliini
Leena Kangas-Järviluoma - irlantilainen poikkihuilu, tinapillit,
laulu

Päälava to klo 19.00
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Pauanne
Pauanne keinuttaa kuulijansa matkalle, jossa musiikin aikakaudet
sulautuvat luonnollisesti toisiinsa. Viime vuosisadan alkupuolella
tallennetut arkistonauhat vievät kuulijan äänimaisemaan, joka on
koruton, arkinen mutta samalla lohduttava. Viulu, Hammond-urut
sekä erilaiset akustiset ja elektroniset lyömäsoittimet luovat osaltaan
ajattoman tunnelman. Pauanne puhuu kansanmusiikin kieltä modernilla aksentilla siten, että traditio taipuu meidän vuosituhannen
ihmisten ymmärrettäväksi. Pauanne palkittiin Etnogaalassa 2019
vuoden tulokkaaksi ja yhtyeen debyyttilevy voitti vuoden 2019
Etno-Emma-palkinnon.

Aki-Pekka Sinikoski

Kukka Lehto - viulu, koskettimet, arkistonauhat
Tero Pennanen - Hammond B3 -urut, koskettimet
Oskari Lehtonen - rummut ja perkussiot

Päälava la klo 21.15
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Mikko-Pekka Karlin

Peltokurki
Esikoisalbuminsa hiljattain julkaisseen Peltokurjen musiikki osuu
syvälle. Peltokurki on ehtinyt keikkailla paljon jo ennen esikoislevyn
ilmestymistä. Soljuvat lauluharmoniat, tarkkaanhiotut sovitukset ja
koskettavat, kuulija lähelle tulevat sanoitukset ovat yhtyeen musiikin ydintä. Haapavesi Folkeilla Peltokurki nähdään päälavalla koko
bändin voimin.
Anna Peltomaa - laulu
Emma Kurkinen - laulu
Joonas Kinnunen - rummut
Taneli Knuutinen - koskettimet
Eerik Samula - kitara
Aleksis Kesti - basso

Päälava to klo 20.45
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Petri Hakala & Markku Lepistö
Petri Hakala ja Markku Lepistö ovat pitkän linjan kansanmuusikoita,
joiden soittoa on soolotuotannon lisäksi kuultu lukuisissa koti- ja
ulkomaisissa uuden kansanmusiikin yhtyeissä jo yli 30-vuoden
ajan. 1990-luvun lopulla syntynyt Hakala & Lepistö duo sai alkunsa
satunnaisissa jamisoitannoissa, joissa miehet huomasivat musiikilliset
mieltymyksensä samanhenkisiksi.
Duon soitossa harmonikan, mandoliinin ja kitaran sointi muodostaa modernin ja täyteläisen kokonaisuuden, jossa perinteiset ja
uudemmat tyylit sulautuvat hienovireisesti toisiinsa. Ohjelmistossa
on sekä vanhoja suomalaisia viulu- ja haitarisävelmiä että duon omia
kansanmusiikkihenkisiä sävellyksiä. Lepistön ja Hakalan virtuoosisessa
musisoinnissa vahva suomalainen poljento saa lisäväriä ruotsalaisesta,
irlantilaisesta, amerikkalaisesta ja kanadanranskalaisesta musiikista.
Duon kiitelty ensialbumi Pelimannien jäljillä ilmestyi vuonna
2001 ja nykyään se kuuluu suomalaisen kansanmusiikkilevystön
klassikoihin. Tammikuussa 2020 julkaistu Nordic Route -levy sisältää
kokonaisuudessaan uutta, nimenomaan tätä kokoonpanoa varten
sävellettyä materiaalia.
 etri Hakala - mandoliini, kitara
P
Markku Lepistö - haitari

Laitalava pe 20.30
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PK Keränen & Leija Lautamaja
Legendaarisen 22Pistepirkko –yhtyeen yhtä legendaarinen kitaristi/
solisti julkaisi tammikuussa 2020 pitkään valmistellun ensimmäisen albuminsa ”Serobi Songs” ja koko levyn materiaalia käytettiin
norjalaista-tanskalaisessa tv-sarjassa ”Between Us (Mellom Oss)”.
Sarjan pääbiisinä oli PK:n ”Let Go”.
PK esiintyy Folkeilla duona useista eri kansanmusiikkiyhtyeistä
tutuksi tulleen haitaristi Leija Lautamajan kanssa.

PK Keränen - laulu, kitara
Leija Lautamaja - haitari

Laitalava pe klo 22.00
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Rehupiikles
Rehupiikles on huumoripitoinen rock’n’roll-jazz-kantri-blues-kansanmusiikkiyhtye, jonka musiikki ja show saa haurankaivajankin nauramaan. Nimi Rehupiikles tulee siitä, että aikanaan vanhat isännät ja
emännät Etelä-Pohjanmaalla eivät osanneet lausua Beatles-yhtyeen
nimeä, ja Rehu-etuliite viittaa tietysti maatalouteen ja maaseutuun.
Rehupiikles perustettiin vuonna 1986 Jalasjärvellä. Alkuperäinen
idea lähti liikkeelle siitä, kun yhtyeen keulahahmo Joose Tammelin
käänsi Beatles-yhtyeen sanoituksia etelä-pohjanmaan murteelle.
Esim. Hard Days Night oli Koventunpuoloonen ehtoo, Cant Buy Me
Love oli Mua flikat ei saa tai I Wanna Hold Your Hand oli Käsikynkkää.
Marraskuussa 2019 yhtye julkaisi pitkän tauon jälkeen tuplalevyn
nimeltä Ilmastonmuutos. Rehupiikleksen rempseä keikka on parasta
mahdollista viihdettä minne tahansa, missä kaksi tai useampi pohjalainen (tai pohjalaisen kanssa elävä) kohtaa: virman pikkujouluihin,
uuden navetan avajaisiin tai vanhan isännän merkkipäiville. Kaikki
hulluus ja konhoottaminen kunniaan. Äläkää olko niin totisia!

Jyrki Keskinen

Tapani Mettomäki - soolokitara
Keijo Harjusluopa - komppikitara
Mauri Sirveli - saksofooni
Kaapo Sirveli - vetopasuuna
Szczepan Mäki-Vetentelä - baritoonisaksofooni
Aulis - trumpetti
Pauno Sivula - uruut
Topi Köykkä - rumpupatteri (8 etutomia)
Reino Välikohtaanen - passo
Kauko Ojaniemi - laulu, perkussiot
Kyösti Yli-Jaskari - laulu

Päälava pe klo 23.00
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Tuulia Lehtonen

Tanhu Facka
Kun elektroninen tanssimusiikki ja pelimannimusiikki törmäävät,
syntyy tanssilattioiden uusi kuningaslaji EFDM (electronic folk dance
music) ja sen uljain edustaja Tanhu Facka! Yhtye soittaa perinteistä
pelimannimusiikkia (polskaa, sottiisia, valssia jne.) elektronisella
kierteellä, ja lopputulos on jalan alle menevä sekoitus teknoa, hip
hoppia ja kansanperinnettä.
Roope Aarnio - ohjelmointi, sähkökitara
Oskari Lehtonen - sähköperkussiot
Teemu Korpipää - ohjelmointi, miksaus, videot

Pihalava la klo 22.45
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The Meänland
The Meänland luo enimmäkseen suomen ja meänkielistä folk-reggae
-takatahtipoljentoa, jonka ainutlaatuisuus syntyy oivaltavista sanoituksista, rennosta rytmistä ja tinkimättömästä musikaalisuudesta.
The Meänlandin esikoissingle ”Sole mikhään” ylsi Suomen Spotifyn
viraalilistan toiselle sijalle ja yhteensä kappaleita on toistettu miljoonia kertoja.
Yhtye on niittänyt mainetta yli 10 vuoden urallaan niin Suomessa
kuin Pohjoismaissakin, ja viime aikoina keikat ovat myyneet loppuun
nopeasti.
Adam Huuva - laulu
Sami Bergman - kitara, taustalaulut
Mika Mustonen - kitara
Jani Nikula - basso
Ville Vuoti - rummut

Päälava to klo 22.30
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The Triplet
The Triplet on oululaislähtöinen kolmihenkinen ukuleleyhtye. Yhtye
soittaa monenlaista musiikkia aina pop- ja rock-klassikoista perinteisiin ukulelekappaleisiin. Keikkakokemusta löytyy myös ulkomailta
ja yhdessä on soitettu jo monta vuotta. Bändin musiikki saa sinut
taatusti hyvälle tuulelle!

Sonja Juutinen

Kerttu Saarnisaari - ukulele
Sanni Saarnisaari - ukulele
Heta Saarenkunnas - ukulele

Päälava pe klo 13.00
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Tilleri Talleri: Tyttömetsä
Tyttömetsä on näytelmä kuorolle, Tilleri Tallerissa tanssijoille. Se
kertoo tytöistä ja metsästä; tytöistä metsällä, metsässä, metsänä.
Sekä kasvamisesta, historian painolastista, halusta, viattomuudesta,
pahuuden lumosta, toipumisesta, ystävyydestä. Se on episodinäytelmä, joka rakentuu viidestä erilaisesta maailmasta.
Kirjoittanut Katariina Numminen
Ohjaus ja koreografia Pia Varuhin-Palo
Rooleissa Miina Karvonen, Ilona Kinnunen, Julia Laakso, Jenny
Luomajoki, Aino Paananen, Pinja Pyhälä ja Ronja Toivola
Ikäsuositus 14+
Liput 15/10 (opiskelijat)
Kesto 1,5 tuntia väliajan kanssa.
Kirnu torstai klo 18 ja lauantai klo 14
Lippuvaraukset tanssiteatteritilleritalleri@gmail.com
Tuotanto Jokihelmen opisto, Tanssiteatteri Tilleri Talleri ja Nuori
Näyttämö

Kulttuurikeskus Kirnu
to klo 18.00 ja la 3.7. klo 14.00
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Tsuumi Sound System
Suomen johtaviin nykykansanmusiikkiyhtyeisiin kuuluva Tsuumi Sound
System on kiertänyt Euroopan sekä Pohjois-Amerikan festivaaleja
viime vuosina yli viidessätoista maassa, ja tehnyt neljä ylistävät
arviot saanutta albumia.
Hannu Kella - harmonikka
Tero Hyväluoma - viulu
Pekka Seppänen - saksofonit, perkussiot
Pilvi Järvelä - piano, harmooni
Jani Kivelä - kitara
Olli Rantala - kontrabasso
Jussi Nikula - rummut

Päälava la klo 23.00
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Ulla Nikula

Viitasen Piia

Viitasen Piia on lauluntekijä Piia Viitasen luotsaama tummanpuhuvaa
indie-folkkia soittava yhtye, joka on hurmannut neljällä albumillaan
niin kriitikot kuin liveyleisönkin, ja raivannut Viitaselle jalansijaa
Suomen eturivin tarinankertojien joukossa. Viitasen Piian akustisesta
folkista ja americanasta kumpuava ilmaisu on saanut vuosien saatossa
rinnalleen myös uusia sävyjä, ja akustisia ja elektronisia elementtejä
yhdistelemällä on löytynyt rikas ja omintakeinen musiikillinen maailma, jonka ytimessä soivat Viitasen vahvat sävellykset ja sanoitukset,
jotka porautuvat syvälle ihmisenä olemisen ytimeen.
Piia Viitanen - laulu, kitara
Mikko Malmivaara - kitara
Matias Tyni - koskettimet
Juho Niemelä - basso
Oskari Lehtonen - rummut
Sarah Palu - harppu, kantele

Päälava pe 21.15
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Älykkään kirjallisen huumorin
peruskurssi: Maria Jotuni
Maria Jotuni (1880-1943) kirjoitti armottoman tarkkoja novelleja ja
nerokkaan ilkeitä komedioita riittävän määrän 1900-luvun alussa,
jotta voimme luottavaisin mielin pitää häntä suomenkielisen kirjallisuutemme järeänä klassikkona. Jotunin matsku on vanhentunut
kauniisti ja arvokkaasti, eli keskeisen tuotannon kohdalla ei ollenkaan.
Juha Hurme ja Tomi Alatalo avaavat Jotuni-shown veret seisauttavalla tulkinnalla novellista ”Jouluyö korvessa”, mikä avaa väylän
mestarikirjailijan pimeään puoleen, josta kumpusi muun muassa kuolematon sadomasokistisen perhehelvetin kuvaus, romaani
”Huojuva talo”, joka uskallettiin julkaista vasta 20 vuotta Jotunin
kuoleman jälkeen.
Tästä, ynnä muusta kiinnostavasta, paasaa Juha Hurme luentoosuudessa.
Juha Hurme & Tomi Alatalo

Sanna Krook

Laitalava la klo 14.00
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Vuoden kuvataiteilija Marjo Tuovila
Vuoden kuvataiteilija Marjo Tuovila on Haapavedellä asuva ja paikkakunnalta kotoisin oleva taiteilija, jonka laajassa tuotannossa esiintyvät
usein esimerkiksi maisemat, muotokuvat ja fantasiakirjallisuuden
kuvitusta henkivät teokset. Tuovila tunnetaan monipuolisena, tuotteliaana taiteilijana, jonka siveltimen jälki on päässyt monen kodin
seinälle sekä lähialueilla että ympäri Suomen ja aina ulkomaille
asti – teoksia on myyty kotimaan ulkopuolella etenkin Turkkiin ja
Kreikkaan. Tuovilalta on nähty myös useita näyttelyitä eri gallerioissa
Suomessa. Suuren osan taiteilijan ajasta vievät tilaustyöt, joita Tuovila
tekee runsaasti. Tilaustyöt johdattavat taiteilijan usein yllättävien,
uusien aihepiirien pariin ja vievät tekijänsä pois mukavuusalueeltaan.
Näyttelyssä The Peace of Wild Things on esillä etenkin eläin- ja
ihmishahmoja, maisemia ja kollaaseja. Pääosin näyttelyn taideteokset
on maalattu akryyliväreillä. Tuovilan monipuolisuus tulee näkymään
jälleen; mukana on taulujen lisäksi myös kierrätysmateriaaleista
valmistettuja designer-farkkutakkeja.

Taideteltta to-la
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LAADUKKAAT

MAA- JA KIVIAINEKSET
KAIKKEEN RAKENTAMISEEN

-sepelit
-mullat
-täytemaat
-hiekat
-sorat
-murskeet
Vahvasti paikallinen
www.kuljetuspolar.ﬁ
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KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ

