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TAITEELLISEN
JOHTAJAN TERVEHDYS

Vuosi on taas kulunut ja on Folkkien aika!
Tänä vuonna ei ollut epäselvää, t uleeko
festivaalia vai ei – onnist uimmehan viime
vuonnakin toteut tamaan onnist uneesti
t urvallisen festivaalin, joten miksipä ei
nytkin.
Iloitsen intiimejä musiikkielämyksia tarjoavan Salin paluusta ohjelmakarttaan sekä
toistaiseksi vielä harvalukuisten, mutta
sitäkin laadukkaampien ulkomaisten artistien
mukanaolosta. Suuressa nosteessa olevia,
suorastaan hypetettyjä, kotimaisia artisteja on
ohjelmistossamme tänä vuonna niin kansanmusiikin kuin populaarimusiikinkin puolelta.
Soittimista erityishuomiota saa mandoliini,
jolla kuullaan kaikkea bluegrassista erityisesti
soittimelle sävelletty yn konserttoon. Folkeilla
vieraileva KalevalaFest tuulettaa mielikuvia
kalevalaisesta perinteestä omalla iltapäiväklubillaan. Haapaveden kamariorkesterin
konsertissa soi tuttuun tapaan Sibelius, mutta
myös fado ja ruotsalainen kansanmusiikki
sekä uudet, nykykansanmusiikista ammentavat sävellykset. Enpä tiedä montaakaan
orkesteria, joka taipuisi moiseen ty ylien
kirjoon! Henkilökohtaisesti odotan tietysti
myös Haapavesi House Bandin konserttia,
jossa pääsemme tänä vuonna yhtyeen omien
jäsenten sävellysten kimppuun sekä säestämään upeaäänistä Amadeus Lundbergia.

Toivon Sinulle mieleenpainuvia
konserttielämyksiä 33.
Haapavesi Folk
Music Festivalilla!
Tei ja Niku
Taiteellinen johta ja
–3–

TO 30.6.2022
PÄÄLAVA

SALI

18.45-19.00
HAAPAVESI -BRAZIL
CARNIVAL
19.30-20.30

19.00-19.45
L AULUNKIELI

20.15-21.00

OJAJÄRVI BLOM

MARKUS

OJAJÄRVI

RANTANEN

21.00-22.00

21.30-22.15

TIMO RAUTIAINEN
& VILLE OJANEN

3´S COMPANY

22.30-23.30

22.45-23.30
ALDA

LITKU KLEMETTI

KIRKKOKONSERTIT :
TO KLO 20.00-21.10: KESÄÄNI, CHARLES BARBIER
PE KLO 18.00-19.30 HAAPAVEDEN KAMARI ORKESTERI & VIERAILIJOITA
L A KLO 17.00-17.45 MANDOLIN CONCERTO:
PETRI HAKAL A, MANDOLIINI / TIMO AL AKOTIL A,
SÄVELLYKSET
KULT TUURIKESKUS KIRNU:
TO KLO 18.00 JA L A KLO 16.00
TANSSITEATTERI TILLERI TALLERI: TYTTÖMETSÄ
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PE 1.7.2022
PÄÄLAVA
12.00-12.45
UNI -PÄKÄ /
HAL AVATUN AKAT
13.15-14.00
NOPE

SALI

PIHALAVA

12.30-13.15
SALONEN & STEIN

14.00-15.00
KALEVAL AFEST

14.45-15.30
MANDOLIN MOUNTAIN

19.30-20.30
HELSINKI
CÈILIDH BAND

SY !
VA PA A PÄ Ä

19.00-19.45
LINKO
20.15-21.00
ENKEL

21.15-22.15
ELLINOORA

19.15-20.00
HURJA HALL A
20.30-21.15
VÄSEN DUO (SE)

21.30-22.15
MAIJA KAUHANEN

22.00-22.45
L AITAKAUPUNGIN
ORKESTERI

23.00-00.15
VILI MUSTAL AMPI

22.45-23.30
TUULETAR

23.15-00.00
SELF RISING
FLOUR

PE & L A KLO 00.15-01.45 AKUSTISET JAMIT PÄ ÄL AVAN
ANNISKELUALUEELL A

–5–

LA 2.7.2022
PÄÄLAVA

SALI

PIHALAVA

12.00-12.45

12.15-12.45

14.00-15.00

L ASTEN L AVA

MANDOLIININ

ÄLYKKÄÄN KIRJAL-

MAAILMANHISTORIA:

LISEN HUUMORIN

13.00-13.45

KAKSOISVIRROILTA

PERUSKURSSI:

LOISKIS

KAMMAREIHIN

PENTTI HAANPÄÄ /

SAULI HEIKKILÄN

JUHA HURME &

KIRJAN JULKAISU-

TOMI AL ATALO

14.15-15.00

SUSANNA VOL ANTO & TILAISUUS
LAITAKAUPUNGIN ORKESTERI: ERISKUMMALLISTA

13.00-14.00

MENOA!

PPKY 50 VUOTTA!

19.30-20.30

19.00-19.45

19.15-20.00

HAAPAVESI HOUSE BAND

BRUCE MOLSKY

OSKAL A &

SOLISTINAAN

(USA)

SUSITAIVAL

20.15-21.00

20.30-21.15

AKKAJEE

VILDÁ

AMADEUS LUNDBERG

21.15-22.15
ARPPA

21.30-22.15
PELKKÄ POUTANEN

22.00-22.45
HAAPOJA & ILLMARI

22.45-23.30
23.00-00.15

NIINA HANNUL A

JAAKKO L AITINEN &

& CO

KOLLEKTIIVI
23.15-00.00
BILL HOTA

VÄÄRÄ RAHA

PE & L A KLO 00.15-01.45 AKUSTISET JAMIT PÄ ÄL AVAN
ANNISKELUALUEELL A
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HUOLTOAJO
SERVICE TRAFFIC

WC

1.

10.

12.

13.

KULT TUURIKESKUS KIRNU •
CULTURAL CENTRE KIRNU,
JUUSTOMÄENTIE 11
(N. 2 KM)

KIRKKO • CHURCH,
TÄHTEL ÄNKUJA 5
(N. 1,2 KM)

1. LIPUNMYYNTI • TICKETS
2. FESTIVA ALITOIMISTO •
OFFICE INFO
3. ARTISTIMAJOITUS • ARTIST
ACCOMMODATION
4. PÄ ÄL AVA • MAIN STAGE
5. SALI • HALL
6. PIHAL AVA • STAGE 2
7. RAVINTOL A • RESTAURANT
8. KAHVIL A • CAFÉ

9. PAITA- JA LEVYMYYNTI
• T-SHIRTS AND CDS
10. RUOKA- JA MYYNTIKOJUT
• FOOD & BAZA AR
11. ENSIAPU • FIRST AID
12. WC: T • TOILETS
13. INVA-WC • ACCESSIBLE TOILET
14. ARTISTIRUOKAILU
• ARTIST CAFETERIA
15. L ASTEN PÄIVÄN PUISTO
• PARK ON CHILDREN’S DAY

LIIKENNÖINTI
FESTIVA ALIBUSSI
YLIVIESKA-HA APAVESI:
LISÄTIETOJA: HA APAVESIFOLK. COM/
FESTIVA ALIBUSSI
HA APAVEDEN TAKSI
PUH. 0100 85566
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haapavesi

ma-la

7–22
su

9–22
Tilaa ruokaostokset kotiin tai nouda kaupasta.

S-kaupat.fi
Vanhatie 48
86600 Haapavesi

HAAPAVESIFOLK.COM

TERVETULOA
FOLKEILLE!

LIPUT
1 PV LIPPU ENNAKKOON: 11,50 -42,50 €
3 PV LIPPU ENNAKKOON: 37,50-73,50 €
KIRKKOKONSERTTEIHIN JA KIRNUUN ERILLINEN LIPUNMYYNTI.
KTS. MYÖS LASTENPÄIVÄN LIPPUPAKETIT. LISÄTIEDOT NETISTÄ!
LIPUT MYÖS KIRPPISTUONTILINJA, HAAPAVESI

OHJELMA 2022
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3’S COMPANY
Harry Bent, Petri Hakala ja Kalle Jämsén
ovat t utt u ja Haapaveden kävi jöitä vuosikymmenten takaa aina ensimmäisestä
folk-kurssista alkaen. Heidän trionsa
esittää pääasiassa irlantilaista ja transatlanttista, mutta muutakin laulu- ja kielisoitinmusiikkia. Yhdessä he ovat musisoineet
muun muassa Korkki jalka-yhtyeessä. Harry
Bent (IRL) asui Suomessa 1980-90-luvuilla,
Petri Hakala on multi-instrumentalisti ja
monen tyylin taitaja, joka on ollut mukana
lukuisissa kansanmusiikkiyhtyeissä, ja
Kalle Jämsén t unnetaan erilaisten finger
style -kitaratyylien t unti jana.
Harry Bent – laulu, bodhrán
Petri Hakala – mandoliinit, kitara
Kalle Jämsén – kitara, concertina

Sali To 30.6 klo 21.30
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AKKAJEE
Kansanperinteen mädiltä juurilta kumpuaa
vaaran ja hurmoksen kaiku ja. Lihaisat
aitat aukeavat ja luiset lukot lonksuvat,
kun pikkusormista päästetään pihalle
Neitsyt Maariaan t urvaten. Kaksi akkaa
polkee mutaista maata vertahyytävän
ulvonnan säestyksellä, ja pelimannipumppu
hinkkaa viulu jaan kuin viimeistä päivää.
Kaukaisuudesta kiirivä lapsen itku avaa
portin t uonpuoleiseen – maisema väreilee ja
vääntyy, kaikki on kohinaa. Vastikään Vuoden kansanmusiikkiteki jäksi 2022 valitt u
Akkajee on yli kymmenvuotisen historiansa
aikana esiintynyt monenlaisilla lavoilla niin
Suomessa kuin ulkomailla. Yhtyeen toinen
albumi Lastenkerääjä julkaistiin keväällä
2021 ja on saanut ylistävät arviot sekä
Suomessa että kansainvälisesti.
Meriheini Luoto –
avainviulu, laulu, lelut, elektroniikka
Iida Savolainen –
alttoviulu, laulu, rojut, elektroniikka

Sali La 2.7. klo 20.15
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ALDA
Vanha pohjoinen tarina kertoo merenneidosta nimeltään Alda. Melankolia äänessään
hän lauloi kalastajille, jotka menettivät
järkensä. Yksi ei kuitenkaan antaut unut
Aldan kauniille äänelle. Kalamies Brandur
ei koskaan lopettanut kalast ustaan, vaan
lipui pitkin synkkää lahtea t ulen tanssiessa
veneessään. Tuli houkutteli kaloja, mutta
myös Aldaa lähemmäksi venettä. Kun Brandurin silmät osuivat Aldan vihreisiin silmiin
ja villiin t ukkaan, hän hyppäsi ja liukeni
t ummaan veteen. Vielä tänäkin päivänä
Aldan voi hil jaisina öinä kuulla laulavan
Breiðafjörðurin lahdessa. Trio ALDA jakaa
tämän mytologisen olennon maagisen
äänen. ALDA:n uusi albumi on täynnä
juurevaa pohjoismaista energiaa, kiehtovia
harmonioita ja leikkisiä melodioita. Yhtye
soittaa tanssittavaa, energistä ja rönsyilevää modernia instrumentaalimusiikkia.
Elias Frigård – sopraanosaksofoni
Timo Alakotila – piano
Veera Kuisma – viisikielinen viulu

Sali To 30.6. klo 22.45
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ARPPA
Vilpittömällä musiikillaan hurmaava Arppa
on kovassa nosteessa oleva artistit ulokas.
Arpan musiikki on ajatonta ja tekstit
kuin liikkuvaa kuvaa. Arppa on haalinut
ympärilleen sukupolvensa hurmaavimmat
soittoniekat, minkä ansiosta hänen
t unnelmallisten tekstiensä ympärille on
rakent unut kaunis ja eheä äänimaailma
sekä energinen improvisaatioon perust uva
live-elämys vailla vertaansa. Arpan toinen
albumi Kinovalon alla (2021) vetosi niin
yleisöön kuin kriitikoihinkin, ja albumilta
irrotet ut singlet Laila, Väistä, Hauki ja Oulu
(theme) nousivat kaikki valtakunnalliseen
radiosoittoon. Arppa nautti myös suuresta
livesuosiosta syksyn 2021 levynjulkaisukiert ueellaan, joka oli loppuunmyyty
usealla paikkakunnalla. Vuosi 2021 toi
artistille mukanaan nel jä ehdokkuutta
Emma-gaalassa sekä 3. si jan Soundin Vuoden 2021 parhaat yleisöäänestyksessä.
Aaro Airola – laulu
Ville-Veikko Airaniemi – kitara
Antti Ahoniemi – basso
Okko Saastamoinen – rummut

Päälava La 2.7. klo 21.15
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BILL HOTA
Kun orkesteri on riittävän pieni, se soi
homogeenisesti sisältäen kontrasteja ja
yhtymäkohtia sopivassa suhteessa. Bill
Hota tarjoilee poikkeuksetta musiikillista
draamaa myös kolmannelle korvalle, sillä
orkesterin lähestymistapa sallii käytännössä minkä tahansa elementin u juttamisen
musiikkiin. Mausteita heitetään pataan
kaapin täydeltä ja vaikka kokonaisuus
kytkeytyykin ennen kaikkea traditioon, se
harppoo samalla suoraan et uhorisonttiin.
Paketissa on kiihtyvää, energiatiheyttä
kasvattava dynamiikkaa ja ennen kaikkea
atakkia; Bill Hotan sokaisevassa keikkasoitossa on suurta temperamenttia, mutta
samalla hyvin epätavallista yksinkertaisuutta. Elegistä t unnelmointia tai muhkeita
iskurytmejä, ne nousevat aina siivilleen
kipakkana piiskauksena folkornamentein
tat uoit una; Say it loud; I ́ m folk ́ n proud!
Kyösti Järvelä – viulu, laulu
Juma Lautamaja – kontrabasso, laulu
Artt u Mäkelä – kitara, laulu

Pihalava La 2.7. klo 23.15
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BRUCE MOLSKY

(USA)

Bruce Molsky on Amerikan johtavia
perinneviulisteja ja kaksinkertainen Grammy-ehdokas. Hänen instrumenttejaan ovat
viulu, banjo, kitara ja laulu. Molsky on kaivaut unut syvälle vuoristomusiikin ytimeen,
luoden samalla oman, uniikin äänen. Hänen
lavapreesensiinsä vain harva muusikko
pystyy. Molskyn syvä ja monipuolinen, mennyttä kunnioittava ohjelmisto vetää kuuli jat
puoleensa. Hän on tehnyt yhteistyötä
monien maailman arvostet uimpien muusikoiden kanssa, juurimusiikista rokkiin.
Molsky toimii myös vieraili jana Berklee
College of Musicin amerikkalaisen perinnemusiikin koulut usohjelmassa. Työnsä
kautta hän on mentori, ystävä ja inspiraatio
Amerikan t ulevalle roots-sukupolvelle.
Bruce Molsky – viulu, banjo, kitara, laulu

Sali La 2.7. klo 19.00
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ELLINOORA
Uuden sukupolven popartisti Ellinoora
t unnetaan persoonallisesta äänestään,
koskettavista sanoit uksistaan ja isoista
popmelodioistaan. Hänen uusin albuminsa
Viimeinen romantikko nousi julkaisunsa
jälkeen sekä Suomen virallisen albumilistan
että Fyysisen albumilistan ykköseksi ja
on striimannut kultaa. Lahjakas Ellinoora
on sanoittanut kaikki uuden albuminsa
kappaleet itse ja säveltänyt ne yhdessä
t uottajansa kanssa. Vuoden Artistiksi Emma
Gaalassa 2022 valitt u Ellinoora on julkaissut aiemmin kaksi t uplaplatinaa striimannutta menestysalbumia ja tehnyt lukuisia
hittejä. Ellinoora ei ole vain lahjakas laulaja-laulunteki jä vaan myös valovoimainen
live-esiintyjä, jonka konsertit saavat ihon
kananlihalle ja suupielet hymyyn. Keikoillaan Suomea jo useamman vuoden kiertänyt
artisti yhdistää musiikkiinsa visuaalisen
maailman, jonka kautta keikkaelämyksestä
t ulee kokonaisvaltainen kokemus.

Päälava Pe 1.7. klo 21.15
– 16 –

ENKEL
ENKEL on herkkä ja hersyvä pelimannityttöbändi, joka sai alkunsa spontaaneista
lentokenttäjameista vuonna 2013. Yhtyeen
ohjelmisto muodost uu perinteisistä hittikappaleista sadan vuoden takaa sekä yhtyeen jäsenten kansanmusiikkipol jentoisista
sävellyksistä. Musiikillisesti teemat vaihtelevat heinälatoromantiikasta sanattomiin
ja sanallisiin rakkauslauluihin sekä karjalaisesta kansantanssiperinteestä hikiseen
hiihtokilpaan. ENKEL on tehnyt kaksi levyä:
toinen albumi We Are ENKEL julkaistiin
toukokuussa 2018 Viron-kiert ueella ja
esikoislevy, Kansanmusiikki-instit uutin
julkaisema Pappilan hääyö ilmestyi vuonna
2016. Molemmat albumit on valitt u Vuoden
kansanmusiikkilevyksi. Yhtye on esiintynyt
laajasti Suomessa sekä Pohjoismaissa ja
edustanut Suomea Euroradio-festivaaleilla
Vil jandissa vuonna 2016.
Lei ja Lautamaja – 3-rivinen haitari, laulu
Miia Palomäki – 2,5-rivinen haitari, laulu
Mai ja Pokela – kantele, laulu
Iida Savolainen – alttoviulu, laulu

Sali Pe 1.7. klo 20.15
– 17 –

HAAPAVEDEN
KAMARIORKESTERI
ja vieraili joita

Kirkko Pe 1.7. klo 18.00
Haapaveden kamariorkesteri,
johtaa Timo Hannula
Sanna Salonen & Joni Stein
Lento Pohtovuorille
Niina Hannula
Perintö
Matti Oja, kitara
Antti Paalanen, 2-rivinen
Oskari Hannula, kontrabasso
Antti Ku janpää, piano
Väsen Duo
Wals
sov. Mikael Marin
Olov Johansson, nyckelharpa
Mikael Marin, alttoviulu
Alain Oulman
Abandono
David Mourao Ferreira
Liana		
sov. Timo Alakotila

jatkuu->
– 18 –

HAAPAVEDEN
KAMARIORKESTERI
ja vieraili joita

Kirkko Pe 1.7. klo 18.00

jatkuu->
G.F. Händel
Ombra mai fu		
Charles Barbier
Kesääni-lauluyhtye
Eino Juhani Rautavaara
Cantus arcticus
The Bog Melancholy
Swans migrating
Ilkka Heinonen
Aspekteja Sibeliuksen kuudennesta
Jean Sibelius
Sinfonia nro 6
Allegro molto moderato
Allegretto moderato
Poco vivace
Allegro
*kaikki muutokset mahdollisia

– 19 –

HAAPAVESI-BRAZIL
CARNIVAL
Folk-kurssin afrobrasilialaisten rytmien
työpajojen esitys. Työpajoja on ohjannut
Sami Kontola, joka on Suomen johtavia
universaalin musiikin ja afrobrasilialaisen
rytmiikan muusikko-pedagogeja ja ainoa
eurooppalainen, joka on vuodesta 2011
lähtien soittanut maailmankuulun sambakoulu Mangueiran karnevaalirumpuryhmässä Brasiliassa.

Päälava To 30.6. klo 18.45
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HAAPAVESI
HOUSE BAND

solistinaan
Amadeus Lundberg
Festivaalin omaan House Bandiin kuuluu
joukko entisiä Haapaveden pikkupelimanneja – nykyisiä musiikin ammattilaisia.
House Bandin solistina kuullaan tällä
kertaa hurmaavaa Amadeus Lundbergia ja
lisäksi ohjelmistossa on yhtyeen jäsenten
omia sävellyksiä. Amadeus t uli suuren
yleisön tietoisuuteen voitett uaan Tangokuninkuuden vuonna 2009. Hän valloitti
t uolloin koko Suomen kansan sydämet
laululla Onnemme kyyneleet. Amadeus on
näyttänyt kykynsä myös suurien estradien
parrasvaloissa. Vuoden 2010 alussa Amadeus oli mukana Suomen Euroviisufinaalissa. Samaan aikaan julkaistiin myös hänen
ensimmäinen albuminsa Amadeus. Sen
jälkeen on julkaist u albumit Vain rakkaus,
Puhu minulle rakkaudesta, Poika varjoisalta
ku jalta sekä Pyyhi t uuli kyyneleet.
Laulu: Amadeus Lundberg
Haapavesi House Band:
Hanna-Mari Ahola - harmooni, piano
Oskari Hannula – basso
Sami Harmaala - kitara, taustalaulu
Piia Kleemola - viulu, taustalaulu
Tei ja Niku – haitari, taustalaulu
Okko Saastamoinen – rummut
Juha Yli-Kotila – kielisoittimet, taustalaulu

Päälava La 2.7. klo 19.30
– 21 –

HAAPOJA & ILLMARI
KOLLEKTIIVI
haapoja & illmari kollektiivin musiikissa
kaupunkien äänimaisemat ja niistä sämplätyt biitit kohtaavat nykyajan prekaaria elämää ja ihmisten luontosuhdetta perkaavan
rap-riimittelyn ja urbaanin kansanmusiikin.
Kollektiivin musiikkikeitoksessa menneiden
runoajien sanasto ja nykyihmisen katsantokanta juont uvat yhteen sanojen seppä
illmarin käsittelyssä. Mikko H. Haapojan
sävellyksissä kaikuvat vaikutteet niin kansanmusiikista kuin indiepopistakin. Vanhat
kansansoittimet, jouhikko ja harmooni hengittävät uutta elämää nykypäivän runolaulun imussa. Haapavesi Folk Music Festivalin
konsertti avaa haapoja & illmari kollektiivin
Huomeneen-albumin julkaisukiert ueen.
Mikko H. Haapoja – jouhikko, laulu, ohjelmointi
illmari – rap, spoken word
Amanda Kauranne – laulu, rap
Lukas Kristo – harmooni, laulu

Pihalava La 2.7. klo 22.00
– 22 –

HELSINKI CÈILIDH BAND
Kun kyse on irlantilaisesta, skotlantilaisesta ja englantilaisesta cèili-tanssimusiikista, Helsinki Cèilidh Band on
ykkösvalintasi Suomessa. Olit sitten kokenut cèili-konkari tai täysin vasta-alkaja,
Helsinki Cèilidh Band vie sinut hetkessä
mukaansa cèili-tanssin hurmokseen.
Brittiläis-suomalainen yhtye perustettiin
vuonna 2013 Helsingissä, yhtyeen jäsenten
opiskellessa Sibelius-Akatemiassa. Siitä
asti heidän ainutlaat uinen ja jalan alle
menevä saundinsa on hurmannut yleisön
kuin yleisön erilaisissa tilaisuuksissa
ympäri Suomea. Yhtyeen jäsenet näyttävät
eri tanssien askeleet ja opastavat tanssijoita englanniksi ja suomeksi. Ennen kuin
huomaatkaan, tanssit su juvasti menevää
jigiä ja reeliä! Välillä voidaan vetää henkeä
vaikkapa suomalaisen valssin tahdissa.
Robbie Sherratt – viulu, tanssin ohjaus
Tommie Black-Roff – pianohaitari, piano
Hugh Sheehan – näppäinhaitari, piano
Oskari Lehtonen – rummut

Päälava Pe 1.7. klo 19.30
– 23 –

HURJA HALLA
Transsimaista pol jentoa ja haikeita
t unnelmia. Hurja Hallan musiikki saa
inspiraationsa pohjoisen luonnosta ja
mytologiasta. Yhtyeen ennakkoluuloton
soundi syntyy kansanomaisten puhaltimien
ja kansanmusiikissa harvemmin kuullun
sellon symbioosista. Sellisti Liisa Haapasen
ja multi-instrumentalisti Janne Ojajärven
muodostama duo julkaisi esikoislevynsä
Riitti alkuvuodesta 2022.
Liisa Haapanen – sello, ihmisääni, jouhikko,
stomp box
Janne Ojajärvi – huuliharput, munniharput,
pitkähuilut, ihmisääni, low whistle, stomp
box

Pihalava Pe 1.7. klo 19.15
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JAAKKO LAITINEN
& VÄÄRÄ RAHA

Jaakko Laitinen & Väärä Raha on vuodesta
2009 musiikin ystäviä ja elämän rakastajia
villinnyt Lapland-Balkan-orkesteri. Sen
musiikissa lyövät kättä monenlaiset elementit pääraaka-aineina Balkanin säpäkät
rytmit ja vanha suomalainen iskelmä. Musiikilliseen maustehyllyyn on vuosien varrella
satt unut vaikutteita niin Gruusiasta, Turkista, Lähi-Idästä kuin Kreikastakin. Laitisen sanoit ukset kunnioittavat suomalaisen
iskelmän parhaimpia perinteitä venyttäen
ilmaisua uusille vesille - aiheiden skaala
paukkuu perinteisistä lemmenlauluista
tietoisuuden ja todellisuuden olemuksen
kiperiin pohdintoihin ja pimeän pullon
etsintään Peräpohjolan yössä.
Viisi fanien rakastamaa ja kriitikoiden
ylistämää pitkäsoittoa ja yhden live-levyn
julkaissut orkesteri t unnetaan kuitenkin
ennen kaikkea hurmoksellisena keikkajyränä, joka esiintyy niin suurilla festivaaliareenoilla kuin kylähäissä ja savuisissa
klubeissa.
Jaakko Laitinen – laulu
Ilkka Arola – trumpetti, buzuki
Marko Roininen – haitari
Juho Kanervo – basso
Janne Hast – rummut

Päälava La 2.7. klo 23.00
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KALEVALAFEST
KalevalaFestin teatteriryhmä Kalevalan
Ydinfysiikkaa selvittää Juha Hurmeen
johdolla sammon arvoit uksen Tuuletar-lauluyhtyeen keikan lomassa ja Tuulettaren
avust uksella. Itämerensuomalaisen
runouden mystinen keskipiste, Kalevalankin
kasassa pitävä kosminen kummajainen
sampo, on kiehtonut sammon selittäjien
mieliä jo reilun 200 vuoden ajan, siitä
lähtien, kun C. A. Gottlund kaivoi ensimmäisen t unnet un sampotarinan sirpaleita
esiin Ruotsin suomalaismetsistä 1817.
Haapaveden Folkeilla ratkaistaan arvoit us
ja naulataan lopullinen selitys pöytään.
Juha Hurme & Kalevalan Ydinfysiikka
Tuuletar

Sali Pe 1.7. klo 14.00

– 26 –

KESÄÄNI / CHARLES BARBIER

Charles Barbieria on kiehtonut ihmisääni
nuoresta iästä lähtien. Laulajana ja kuoronjohtajana hänen ohjelmistonsa ulott uu
keskiaikaisesta musiikista moderneihin
ensi-iltateoksiin. Häntä on voinut kuulla n.
kolmessakymmenessä eri maassa. Barbier
on myös toiminut musiikillisena neuvonantajana ja laulajana monissa elokuvissa.
Vuonna 2018 hänet kiinnitettiin Abbey of
Saint-Maurice -luostarin musiikilliseksi
johtajaksi Sveitsiin.
Ylioppilaskunnan Laulajista koost uva
lauluyhtye Kesääni t uo tiiviissä paketissa
mieskuorokultt uuria Haapavesi Folkeille.
Ohjelmassa on kansallisromantiikan helmiä
Sibeliuksesta Madetojaan ja Kuulaan, mutta
myös jotain ihan muuta. Kesääni on tehnyt
yhteistyötä Folk-viikon aikana Charles
Barbierin sekä muiden lauluopettajien
kanssa ja konsertissa esitetään myös viikon
t uotoksia. He esiintyvät yhtäaikaa niin otsa
kurt ussa kuin pilke silmäkulmassakin.

Kirkko To 30.6. klo 20.00
– 27 –

LAITAKAUPUNGIN ORKESTERI

Laitakaupungin orkesteri on Seinäjoella
toimiva rytmimusiikin ammattilaisorkesteri,
joka on toiminut vuodesta 2011 monipuolisesti eri rytmimusiikin tyylien parissa niin
erilaisten konserttiproduktioiden, tanssin
kuin teatterinkin kentällä.
Charlotta Hagfors – laulu, saha ja lyömäsoittimet
Piia Kleemola – viulu, kantele, laulu
Antti Paalanen – haitarit
Sami Silén – kitara, kielisoittimet
Teemu Vuorela – rummut, lyömäsoittimet,
Loota-percussion
Petri Välimäki – kontrabasso, sähköbasso,
akustinen basso

Pihalava Pe 1.7 klo 22.00
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LASTEN LAVA
Haapavedellä on opetett u kansanmusiikkia
lapsille ja nuorille yli 30 vuotta. Paikkakunnan soitonopet ukseen on kuulunut
klassisten opintojen ohessa milloin mitäkin
kansanmusiikkia eri maista ja kultt uureista.
Tuo pedagogiikka on osoittaut unut menestyksekkääksi: Haapavedeltä on t ullut pal jon
laaja-alaisia musiikin harrastajia ja myös
ammattilaisia lähes kaikkien musiikkityylien alueilta.
Lavalla kuullaan Folk-kurssin lastenkurssilaisia sekä kansalaisopiston ja Jokilaaksojen musiikkiopiston lasten ja nuorten
ryhmiä.

Päälava La 2.7. klo 12
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LAULUNKIELI
Susanna Haaviston ja Marianne Oivon
Laulunkieli-kurssin päätöskonsertissa
kuullaan kurssiviikon satoa. Konsertista on
muotout unut yksi festivaalien koskettavimmista elämyksistä. ”Silmät ovat sielun peili,
mutta ääni on itse sielu”.

Sali To 30.6. klo 19
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LINKO
Mitä tapaht uu kun nel jä kansanmuusikkoa
vähän jatsahtaa ja ryhtyy runoilemaan?
Kansanmusiikkivelho Timo Alakotila,
saksofonisti Elias Frigård ja basisti Heikki
Saarenkunnas tartt uivat Maarit Saarenkunnaan sävellyksiin. Syntyi projekti nimeltä
Linko. Folk’n Jazz!
Timo Alakotila – piano
Elias Frigård – sopraanosaksofoni
Heikki Saarenkunnas – basso
Maarit Saarenkunnas – laulu

Sali Pe 1.7. klo 19.00
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LITKU KLEMETTI
Litku Klemetti yhtyeineen on lunastanut
paikkansa suomalaisen undergroundrockin
suosikkina. Viime vuosien aikana levyjä on
syntynyt tiheään. Kaikki alkoi Horror ´15
-levyn julkaisemisesta vuonna 2016, minkä
jälkeen levyjä on ilmestynyt tasaiseen tahtiin. Toisena ilmestynyt Juna Kainuuseen on
ollut koko kansan suursuosikki ja Keväällä
2021 julkaist u Kukkia muovipussissa on
suomidiscoa Litkun tapaan. Tavoitteena
oli tehdä hyviä ja tartt uvia popkappaleita.
Yllättävästä elektronisesta tyylistään
huolimatta levy sai innost uneen vastaanoton ja sinkku ”Tour de France” nousi
YleX:n soittolistalle. Levyn sävellykset,
sanoit ukset ja sovit ukset huomioitiin
myös Teosto-palkintoehdokkuudella. Litku
Klemetin filosofia on ”tehään vaan”. Litku
Klemetti on Sanna Klemetin humoristinen
performanssi itsestään.

Päälava To 30.6. klo 22.30
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LOISKIS
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskiksen
ohjelmistoon on vuosien varrella kertynyt
pal jon laulu ja, joista parhaat kuullaan
tässä konsertissa. Loiskis-konsertissa soi
lukuisia eri instrumentteja monilla eri
musiikkityyleillä. Siitä keittyy herkullinen
Loiskis-soppa ja -soundi, musiikillinen
ilottelu. Yleisö pääsee myös osallist umaan
– laulamaan, leikkimään ja hupsuttelemaan.
Loiskis innostaa ja yllättää varmasti – joskus jopa itsensä!
Pekka Nättinen – sähkö- ja akustinen kitara,
klarinetti, buzuki, säkkipili, tinapilli ym.
ja laulu. Tomi Nurmi – viulu, mandoliini,
kitara, jouhikko, avainviulu, banjo ja laulu
Marianne Oivo – piano, harmonikka,
harmooni, melodika, putket, d jembe, cahon
ja laulu. Leevi Pukki – kontrabasso, sähköbasso, rytmisoittimet, t uuba, sousafoni ja
laulu

Päälava La 2.7. klo 13.00
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MAIJA KAUHANEN
Vahva laulu, sydäntä riipaisevat tarinat,
rouhea kantele ja groovaavat lyömäsoittimet - polyrytmien ja beatin kutoma syke
yhdistettynä hypnoottisiin melodioihin
luovat ainutlaat uisen soundimaailman vain
yhden muusikon voimin. Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin kansanmuusikoihin
lukeut uvan Mai ja Kauhasen toinen albumi
Menneet (5/2022, Nordic Notes) ottaa
harppauksen laulaja-laulunteki jyyteen
päin, mutta samalla Mai ja Kauhanen pitää
kiinni juurevasta tyylistään ja rikkaasta
suomalais-karjalaisesta traditiosta. Mai ja
Kauhasen erikoist umisalue on 23-kielinen
Saari järven kantele ja sen perinteinen
soittotyyli pientä puutikkua plektrana
käyttäen.
Mai ja Kauhanen – laulu, kantele, perkussiot

Sali Pe 1.7. klo 21.30
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Mandoliinin maailmanhistoriaa Kaksoivirroilta kammareihin
Sauli Heikkilän kirjan julkaisutilaisuus
Mandoliini esimuotoineen on yksi musiikin
historian vanhimmista ja monipuolisimmista
instrumenteista. Ahtaimman taidekäsityksen mukaisesti mandoliini on t uomitt u
”rämpyttelysoittimeksi”. Kuitenkin
mandoliinille on sävelletty jo barokkiaikana vaativia konserttoja, ja monissa
etnisissä musiikkikultt uureissa, muun
muassa Brasiliassa ja yhdysvaltalaisessa
juurimusiikissa, mandoliini on arvostett u
virt uoosisoitin. Nykyisen kaltaisen mandoliinin juuret ovat Napolissa, ja Suomessa
mandoliini saavutti alusta lähtien suosiota
kansansoittimena.Vasta 1970-luvulta
lähtien mandoliinista on t ullut konsertti- ja
st udiokelpoinen soitin, jonka soittajia on
myös alett u kouluttaa.
Sauli Heikkilä (s. 1959 Haapavedellä) on
etnisten musiikkikultt uurien asiant unti ja
ja Kansanmusiikki-lehden päätoimittaja.
Hän on aiemmin julkaissut muun muassa
teoksen Kiehtova kurkkulaulu (2018).

Sali La 2.7. klo 12.15
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MANDOLIN CONCERTO
Petri Hakala on ollut mukana Suomen
musiikkikuvioissa 1980-luvun puolivälistä
lähtien. Soittiminaan mandoliinit, kitara
ja viulu hän on ollut mukana lukuisissa
kansanmusiikkiyhtyeissä esiintyen ja
levyttäen Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Monipuolinen soitinvalikoima
ja erilaisten tyylien hallinta on tarjonnut
mahdollisuuden työskennellä erilaisissa
produktioissa mm. Suomen Kansallisoopperassa, ja levytyksissä, esim. amerikkalaisen
blues-muusikon Eric Bibbin kanssa. Hän
on toiminut kielisoitinten t untiopettajana
Sibelius Akatemiassa vuodesta 1989 lähtien. Timo Alakotilan sävellyksistä koost uva
konsertti, jonka perustana on Timon Petrille
2014 säveltämä mandoliinikonsertto, joka
on nyt levytetty konsertin kokoonpanon
toimesta. Siiri Virkkalan johtaman jousikvartetin lisäksi keikalle saapuu Ruotsista
kitaramaestro Roger Tallroth.
Petri Hakala – mandoliini
Roger Tallroth – kitara
Siiri Virkkala – viulu
Esko Järvelä – viulu
Mauno Järvelä –alttoviulu
Marion Göbel – sello
Timo Alakotila – piano

Kirkko La 2.7. klo 17
– 36 –

MANDOLIN MOUNTAIN
Maamme elinvoimaisin mandoliiniorkesteri
Mandolin Mountain on perustett u 2007.
MaMon tavaramerkkinä on ollut tyylien
runsaus ja vaihtelevuus. Jouni Koskimäen
sävellyksien lisäksi MaMo on soittanut mm.
mandoliinimusiikin klassikoita sekä muuta
klassista musiikkia esim. Bachia, Händeliä,
Brahmsia ja Ravelia. Lisäksi ohjelmistossa
on mm. jazzia, bluegrassia, klezmeriä,
choroa, Balkanin musiikkia, skandinaavisia
polskia, kelttireelejä & jigejä, Beatlesia ja
Frank Zappaa.
Jouni Koskimäki – mandoliini, mandola,
sävellykset & sovit ukset
Leeni Hämynen – mandoliini, viulu & mandola Hilda Ivars: mandoliini, viulu & laulu
Anniina Kivelä – mandoliini & laulu
Olli Heikkinen – mandola
Josefiina Fagerlund – tenorimandola, viulu
& laulu
Johannes Siltanen – tenorimandola
Sil ja Ojala – huilu & lyömäsoittimet
Piritta Piilokari – sello
Jethro Liukku – kitara & tenorimandola
Aimo Laitamo – kitara, laulu ja mandoliini
Kuisma Björn – kitara
Väinö Huhtanen – basso

Päälava Pe 1.7. klo 14.45
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MARKUS RANTANEN
Markus Rantanen on erilaisiin kielisoittimiin erikoist unut kansanmusiikin
maisteri. Hän on Suomen t unnet uimpia
ukulelesoittajia ja maan ahkerimpia
kouluttajia. Rantanen julkaisi vuonna 2020
ensimmäisen sooloalbuminsa Ukulele. Uusi
albumi Ukulele 2 julkaistiin syksyllä 2021.
Rantanen on esiintynyt Suomen suurimpien
ukulelefestivaalien lisäksi vuonna 2018 Etelä-Korean isoimmalla ukulelefestivaalilla.
Markus Rantanen – ukulele

Sali To 30.6. klo 20.15
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NIINA HANNULA & CO
Niina Hannulan musiikki on pieniä t uokiokuvia ja lyhytelokuvamaisia välähdyksiä
arjesta, juhlasta ja kaikesta siinä välillä.
A jat uksia herättävät sanoit ukset sekä
erilaisia tyylejä yhdistelevä rikas ja omintakeinen musiikillinen maailma pysäyttävät
kuuli jan elämään hetkessä ja aistimaan
ympäröivää.
Niina Hannula – laulu, alttoviulu, viulu
Matti Oja – kitarat
Antti Paalanen – vähäriviset haitarit
Antti Ku janpää – koskettimet
Oskari Hannula – bassot, viola da gamba
Okko Saastamoinen – rummut

Sali La 2.7. klo 22.45
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NOPE
Oululaista omaa ja lainatt ua kansanmusiikkia rakkaudella ja pieteetillä. Nopen musiikissa yhdistyvät tait urimainen viulusvengi
ja eteerinen laulu. Tämä bändi svengaa!
Olli Seikkula – kitara
Mikko Alanne – kontrabasso
Erja Pätsi – viulu
Virve Yli-Savola – harmonikka, laulu

Päälava Pe 1.7. klo 13.15
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OJAJÄRVI BLOM OJAJÄRVI
Ojajärvi Blom Ojajärvi -trio on ensimmäinen
suomalaisen yläsävelhuilun, pitkähuilun
ympärille rakent uva moderni trio. Yhtyeen
kappaleissa yhdistyvät pitkähuilu, beatboxaus ja cittern ennenkuulumattomalla
tavalla. Ojajärvi Blom Ojajärvi (OBO) -trion
musiikki kumpuaa yläsävelhuilu jen kiehtovasta viremaailmasta ja sen inspiroimasta
tajunnanvirrasta. Perinnemelodiat ja
yläsävelhuilulle sävelletyt t uoreet kappaleet mukaut uvat luonnonsävelasteikon
lumoavaan tanssiin. Yhtye karistelee pölyt
muinaisen suomalaisen yläsävelhuilun,
pitkähuilun, harteilta. Trion soinnissa
yhdistyvät muinainen luonnonsävelsarjaan
pohjaut uva yläsävelhuilun melodiikka, citternin folkrock-vaikutteinen riffittely, sekä
iskevä beatboxaus. OBO-trion ohjelmisto
koost uu sekä pohjoismaisista ja balttialaisista perinnemelodioista että Janne
Ojajärven sävellyksistä.
Janne Ojajärvi – pitkähuilut,
bassopitkähuilut, laulu
Venla Ilona Blom – beatboxaus, laulu
Joonas Ojajärvi – cittern, laulu

Päälava To 30.6. klo 19.30
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OSKALA & SUSITAIVAL

Oskala ja Susitaival soittavat yleismaailmallista, tartt uvaa ja tanssittavaa pelimannimusiikkia viululla ja haitarilla. Kappaleet
on keräilty vesibusseista, suoratoistopalveluista, soittokuntien ohjelmistoista ja
vanhoista nuottikirjoista. Soittajat taasen
on marinoit u lukuisissa yhtyeissä, tanssit uvissa ja soittoruokaloiden nurkkajameissa.
Hannu Oskala – haitari
Paula Susitaival – viulu

Pihalava La 2.7. klo 19.15
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PELKKÄ POUTANEN
Pelkkä Poutasen esiintymistä on kuvatt u
sanoilla maanjäristys, alkuräjähdys,
hypnoottinen ja syvä. Työkaluina ovat
akrobaattinen laulu, kielisoittimet sekä
live-elektroniikka. Pyhän absurdeja ilmentymiä, kuten vallankäyttöä ja väkivaltaista
kuvastoa, käsittelevä debyyttialbumi
julkaistiin tammikuussa 2022.
Petra (Pelkkä) Poutanen – kantele, laulu,
live-elektroniikka, MÄSÄ-soittimet

Sali La 2.7. klo 21.30

– 44 –

PPKY 50 VUOTTA!
Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen 50-vuotisjuhlakonsertti,
eri esiintyjiä.

Sali La 2.7. klo 13.00
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SALONEN & STEIN
Salonen & Stein -säveltäjäduon teokset
vievät kuuli jan tonaalisille huviretkille,
joissa erilaiset tanssit, tyylit ja topokset
1700-luvulta nykypäivään punout uvat
yhteen moni-ilmeiseksi kokonaisuudeksi.
Inspiraatiota on haett u niin pohjoismaisista kansantansseista, tangomusiikista,
musikaaleista kuin japanilaisesta
animaatiosta. Duokokoonpanollaan he
esittelevät värikkään kattauksen sekä
yhteissävellyksiään että kummankin
omaa t uotantoa sopraanosaksofonille ja
pianolle sovitett una. Sanna Salosen ja Joni
Steinin vuosien tiivis taiteellinen yhteistyö
sai alkunsa kansanmusiikin opinnoista
Sibelius-Akatemiassa vuonna 2014. Siitä
lähtien he ovat toimineet muusikkoina ja
säveltäjinä useissa yhteisissä yhtyeissä ja
projekteissa, kuten Tradikaali, Reelinki ja
Fugaiu Novo. Parhaillaan Salonen & Stein
työstää Animagios®-konseptia ja siihen
kuuluvaa Ystäväni Tsizik -musiikkisat ua
yhdessä käsikirjoittaja-sanoittaja Erika
Hammarbergin kanssa.
Sanna Salonen – sopraanosaksofoni
Joni Stein – piano

Sali Pe 1.7. klo 12.30
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SELF RISING FLOUR

Self Rising Flour on levyttänyt omaa suoraviivaista bluegrass-musiikkiaan vuonna
2021 täyspitkän ja joulusinkun verran, ja
saanut kansainvälistäkin huomiota Bluegrass Today -uutissivuston julkaisuissa.
Stemmalaulua ja tiukkaa rytmiä 70-luvun
kuteissa, omia kappaleita sekä hyvin valitt u ja klassikoita.
Kalle Tuovinen – banjo, laulu
Johannes Oksanen – mandoliini, laulu
Benjamin Oksanen – kitara, laulu
Hannu Vanhatalo – basso

Pihalava Pe 1.7. klo 23.15
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SUSANNA VOLANTO &
LAITAKAUPUNGIN
ORKESTERI
Susanna Volanto & Laitakaupungin orkesteri: Eriskummallista menoa! Konsertin
solistina ja tarinan johdatteli jana toimii
television lastenohjelmista t utt u Susanna
Volanto. Säestyksestä huolehtii Laitakaupungin orkesterin kuusihenkinen orkesteri,
joka loihtii soittimistaan eriskummallisia
tarinaan sopivia sointeja.

Päälava La 2.7. klo 14.15
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TILLERI TALLERI:
TYTTÖMETSÄ
Tanssiteatteri Tilleri Talleri esittää:
Tyttömetsä
Tyttömetsä on näytelmä kuorolle, Tilleri
Tallerissa tanssi joille. Se kertoo tytöistä ja
metsästä; tytöistä metsällä, metsässä, metsänä. Sekä kasvamisesta, historian painolastista, halusta, viattomuudesta, pahuuden
lumosta, toipumisesta, ystävyydestä. Se
on episodinäytelmä, joka rakent uu viidestä
erilaisesta maailmasta.
Toist uvana elementtinä, näytelmän kertosäkeenä, ovat kohtaukset joissa kaveri joukko
viettää iltaa metsässä.
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
Ikäsuosit us 14+, Liput 10 €, Kesto 75 min
Lippuvaraukset tanssiteatteritilleritalleri@
gmail. com
Tuotanto Jokihelmen opisto, Tanssiteatteri
Tilleri Talleri ja Nuori Näyttämö

Kulttuurikeskus Kirnu to 30.6.
klo 18 ja la 2.7. klo 16
– 49 –

TIMO RAUTIAINEN
& VILLE OJANEN
Pitkän uran kotimaisen musiikin parissa
tehneet Timo Rautiainen ja Ville Ojanen
julkaisivat yhteisalbumin tammikuussa
2022. Muusikoita yhdistää rakkaus perinteiseen kansanmusiikkiin. Timo Rautiainen
on muusikko ja näytteli jä, joka t unnetaan
parhaiten Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus-yhtyeestä. Hän on julkaissut myös
kolme sooloalbumia. Säveltäjä ja muusikko
Ville Ojanen on toiminut muusikkona ja
säveltäjänä modernin kansanmusiikin
parissa jo pari vuosikymmentä soittaen
mm. Troka ja Folkkarit-yhtyeissä. Vuodesta
2004 alkaen Ojanen on tehnyt myös soolouraa yhdistellen muita musiikin genrejä
kansanmusiikkiin. Hän on julkaissut viisi
soololevyä.
Timo Rautiainen – laulu, buzuki, stomp box
Ville Ojanen – viulu, harmooni, alttoviulu,
can shaker

Päälava To 30.6. klo 21.00
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TUULETAR
Hurja energia, laulajien uskomaton
äänenkäyttö, iskevät beatbox-rytmit sekä
omaperäiset sävellykset ovat hurmanneet
Tuulettaren yleisöt ja kriitikot Suomessa ja
maailmalla. Tuulettaren urbaanissa nykymusiikissa kuuluvat taidepop, suomalainen
runolauluperinne ja globaalit musiikilliset
vaikutteet. Tuulettaren molemmat albumit
Rajatila/Borderline (2019) ja Tules maas
vedes taivaal (2016) ovat saaneet ylistäviä
arvioita ja korkeita listasi joit uksia. Viime
vuosina Tuuletar on esiintynyt suurilla
festarilavoilla muun muassa Japanissa,
Taiwanissa, Intiassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa sekä eri puolilla Eurooppaa.
Venla Ilona Blom – beatxboxaus, laulu
Sini Koskelainen – laulu
Johanna Kyykoski – laulu
Piia Säilynoja – laulu

Sali Pe 1.7. klo 22.45
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UNI-PÄKÄ /
HALAVATUN AKAT
Haapavetisten nuorten Uni-Päkä rouheilee
ja herkistelee kansanmusiikin ja akustisen
popin alueilla.
Alina Kurra - viulu, mandoliini, laulu
Hanna Översti - viulu, mandoliini, laulu
Vanamo Koskela - viulu, laulu
Nelli Vihelä - kitara, laulu
Mielikki Tuppurainen - harmooni, piano,
laulu
Tuukka Vahteala - piano, harmooni
Hantt u Ahola - harmooni, laulu
Halavat un Akat tykkää esittää murheellisia
laulu ja ja meneviä polskia ja kaikkea
lähinnä uudempaa pohjoismaista kansanmusiikkia siltä väliltä.
Kaisa Vilkuna – huilu, laulu
Anu Viitala – viulu, laulu
Minna Ronkainen – alttoviulu, laulu
Paula Kestilä – kitara, laulu
Hantt u Ahola – harmooni, piano, laulu

Päälava Pe 1.7. klo 12.00
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VILI MUSTALAMPI
Vili Mustalampi on multi-instrumentalisti ja
henkisesti kahden maan kasvatti. Lattarirytmit vanhemmiltaan perinyt Mustalampi
teki pitkään kuubalaista musiikkia alkuperäiskielellä. Lopulta hänestä t unt ui, että
myös oman musiikin pitäisi puhua Suomea.
Suomen oma lattarilähettiläs laittaa lanteet
keinumaan samoissa jalanjäl jissä kuin
maailmalla bilekansaa liikuttavat latinoartistit. Laulaja-laulunteki jä kirjoittaa biisejä
suomalaisen miehen äänellä, mutta tarinat
tanssittavat latinorytmein. Artistin kynästä
lähtevissä kappaleissa kuuluvat toivo ja
yhteisöllisyys. Ja tietysti Mustalampi laulaa
myös rakkaudesta, tarvittaessa suurillakin
sanoilla.
Vili Mustalampi – laulu, tres, akustinen
kitara
Janne Halonen – sähkökitara, taustalaulu
Puro Paju – basso, taustalaulu
Ricardo Padilla – rummut, güira, maracas,
cajon
Tero Rantanen – congas, bongo, taustalaulu

Päälava Pe 1.7. klo 23.00
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VILDÁ
VILDÁ on uniikki yhdistelmä mystisiä
joiku ja, svengaavia rytmejä ja improvisaatiota. Vaikutteita ammennetaan yhteydestä
luontoon, nykypäivän popmusiikista sekä
suomalaisesta kansanmusiikista. Joiku ja
harmonikka luovat dialogin, joka tempaisee
kuuli jan matkalle pohjoisen t unt ureille,
Saamenmaan t uulien t uiverrukseen. VILDÁn
esikoisalbumi Vildaluodda - Wildprint
(2019) on saanut runsaasti kansainvälistä
huomiota ja valitt u muun muassa Songlines
Magazinessa vuoden kymmenen parhaan
levyn joukkoon. VILDÁ on sittemmin
keikkaillut Pohjoismaissa, Bulgariassa,
Ranskassa, Espanjassa, Kanadassa ja Skotlannissa.
Hildá Länsman – joiku, laulu, kehärumpu
Viivi Maria Saarenkylä – harmonikka,
efektit

Pihalava La 2.7. klo 20.30
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VÄSEN DUO (SE)
Väsen Duo – Mikael Marin ja Olov Johansson – on hitsaut unut yhteen 37 vuoden
yhteistyön t uloksena. Heidän leikkisä
ja täydellisyyttä hipova yhteissoittonsa
vaikuttaa luottavan fysiikan lakeihin ja
telepaattiseen yhteyteen. Ruotsin Upplandin perinteestä ponnistava musiikki on
intensiivistä ja huumoripitoista, samaan
aikaan nykyaikaista ja muinaista. Väsen
on aina suunnannut rohkeasti kohti uusia
musiikillisia tavoitteita. Heidän viimeisin
albuminsa Väsen Duo julkaistiin heinäkuussa 2021.
Mikael Marin – alttoviulu, violoncello da
spalla, sähköalttoviulu
Olov Johansson – avainviulut

Pihalava Pe 1.7. klo 20.30
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ÄLYKKÄÄN KIRJALLISEN
HUUMORIN PERUSKURSSI:
PENTTI HAANPÄÄ / JUHA
HURME & TOMI ALATALO
Pentti Haanpää (1905-1955), Piippolan
Leskelän kylän ylpeys, on vihdoin viimein
käsittelyssä Haapaveden Folkin kirjallisuusseminaarissa. Pentti Haanpää oli
ihana vastarannankiiski ja änkyrä, jonka
ainutlaat uinen kielitait uruus, kirpeä nauru
ja uniikki jut uniskemistaito synnyttivät
muhkean ja aikaa kestävän t uotannon. Juha
Hurme tekee Tomi Alatalon avust uksella
Haanpään ajat uksen ja huumorin päälinjoista selvää jälkeä.

Pihalava La 2.7. klo 14.00
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KIITÄMME
yhteistyöstä!!

NÄHDÄÄN
FOLKEILLA!

Oh jelmamuutokset mahdollisia , seuraa meitä:
Facebook & Instagram:

@haapavesifolk

