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Juhlaviikot esittää:

Kuule, koe,
näe ja näytä
Ensimmäistä kertaa muodostettu Oulun Juhlaviikot on
kutsunut alueen kulttuuritoimijoita saman pöydän ääreen.
Vanhat tekijät löivät viisaat päänsä yhteen ja ottivat uusiakin
tapahtumia mukaan verkostoon. Siksi Juhlaviikkojen nimen
alla esitellään ennakkoluulottamasti eri taiteenlajeja genrerajoista piittaamatta koko elokuun ajan. Kuumien päivien
ja pimenevien iltojen vilinään mahtuu jazzia, metallia ja
kamarimusiikkia, musiikkivideoita ja ilmakitaransoittoa,
sanataidetta ja performansseja - ja kenties jotain aivan
odottamatontakin.
Kulttuurikeskustelut keskittyvät usein puimaan alan
haasteita tapahtumatuottajien näkökulmasta. Tuottajat toki
ymmärtävät maallikkoa paremmin toimintaansa ohjaavat
vaatimukset ja lainalaisuudet, mutta yleisön - kuulijan, näkijän
tai kokijan - mielipide saa harvoin sanansijaa. Se on sääli,
sillä viime kädessä yleisö kertoo, mikä toimii ja mikä ei.
Oulun asema potentiaalisena kulttuurikaupunkina herättää tunteita puolin ja toisin. Alakulttuuritoiminta tuntuu
täällä jatkuvasti vahvistuneen, mutta valitettavan vähin
äänin: juttuja järkätään samalla porukalla tutulle yleisölle.
Vaikuttua voi milloin vain, joten joskus on syytä jättää illan
Salkkarit väliin ja suunnata kylille - lähes jokainen tähän
lehteen haastateltu artisti ja tapahtumanjärjestäjä toivotti
kävijöille avointa mieltä, kykyä kokea ensin ja arvostella
vasta sitten.
Juhlaviikkojen myötä monet tapahtumat saavat äänensä
kuuluviin, muun muassa tämän lehden sivuilla, mutta myös
nettisivuille päivitettävissä verkkoreportaaseissa, julisteissa,
flyereissa ja muissa markkinointikanavissa. Juhlaviikot on
kuitenkin vain murto-osa Oulun ihanan omalaatuisesta
kulttuurielämästä - kaikilla ei ole voimaa pitää itsestään
meteliä.
Kulttuuritoimijat ovat yhdistäneet kykynsä ja tietotaitonsa,
mutta joukko ei toimi ilman yhtä - sinua, joka saavut keikkapaikalle, konserttisaliin tai ihan vain keskustan kaduille.
Valitse siis Juhlaviikkojen herkuista houkuttelevimmat, tule,
koe ja nauti, sillä ilman läsnäoloasi kokonaisuus ei ole ehjä.
Muista kuitenkin, että täällä tapahtuu myös syksyn saapuessa ja talven tuivertaessa. Kulttuurin nostat näkyville sinä.

ABBA THE SHOW - Kaikkien aikojen
tribuutti tanssittaa Teatrialla
ABBA THE SHOW valtaa
Club Teatrian. Ympäri maailmaa kiertäneessä showssa Abban
tarinan kertoo Waterloo-yhtye,
joka laulaa kuin Abba ja muistuttaa heitä viimeistä piirtoa
myöten. Yleisö saa kokea yhtyeen uran vaiheet kaikessa
loistossaan: show käynnistyy
Agnethan, Björnin, Bennyn ja
Fridan ensikohtaamisella 60-luvun lopulla, ja parin tunnin aikana koetaan nelikon suosion
kasvu vuosi vuodelta.
ABBA THE SHOW Kaikkien aikojen tribuuttia on
esitetty lähes 450 kertaa ym-

päri maailman 34 eri maassa.
Brasilian Sao Paolossa suurta
spektaakkelia seurasi lähes 70
000 ihmistä. Säihkyvä show on
täyttänyt salit myös muun muassa Lontoon Royal Albert Hallissa sekä Hollywood Bowlissa,
joista jälkimmäisessä esitettiin
kolme peräkkäistä loppuunmyytyä näytöstä.
“Kaikki muut Abba-showt
ovat tuntuneet pelkiltä parodioilta, mutta ABBA THE
SHOW - Kaikkien aikojen tribuutin tunnelma oli alkuperäistä yhtyettä kunnioittava ja jopa
rakastava. Suosittelen ABBA

Emmi Pääkkönen
Oulun Juhlaviikkojen kesäharjoittelija

Juhlaviikot esittää:

Anna
Järvinen
ja Dungen
lumoavat
Rauhalassa

Su 7.8.
16.00 Ovet ja Rock’n Roll-keittiö auki
18.00 DJ Illyana
20.00 Anna Järvinen
Teatteriravintola Naurava Kulkuri, Rauhalan patio,
Mannenkatu 1
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Queenin kaltaisten klassikoiden
tahtiin. ABBA THE SHOW
- Kaikkien aikojen tribuutti
tuo kaupunkiin bileillan, jota
ei kannata jättää väliin.

La 20.8.
20.00 Ovet auki
21.30 ABBA THE SHOW
Club Teatria, K-18
Liput 35/40 € - Ennakkoon
Lippupalvelusta.
www.abba-the-show.com

“Absolutely the best ABBA since ABBA!” - The Official International ABBA Fan Club

Oulun Juhlaviikot tuo hehkutetun laulaja-lauluntekijän
Anna Järvisen ensi kertaa Ouluun. Ruotsinsuomalaista Järvistä säestää huippulahjakkaista
muusikoista koostuva Dungenyhtye.
Anna Järvinen julkaisi keväällä kolmannen albuminsa
Anna Själv Tredjen, jonka yleisö ja kriitikot ottivat yksin tein
omakseen. Riipaisevan kaunis
musiikki kuljettaa pehmeästi
60-luvun tunnelmiin, ja Järvisen hauras tulkinta yhdistyy
folk-vaikutteisiin ja taustayhtye
Dungenin loihtimaan pilviseen
sointiin. Monille levyn tutuin
biisi lienee Olavi Uusivirran
kanssa laulettu Nuori ja kaunis
-kappale, joka löytyy myös Elokuu-elokuvan soundtrackilta.

Suomesta Ruotsiin kuusivuotiaana muuttaneen laulajan musiikki kertoo loputtomasta kaipuusta ja tasapainoilusta kahden
kulttuurin välissä, mutta uusi
levy tuo palettiin myös toiveikkaampia sävyjä. Järvisen tuotannossa yhdistyvät erinomainen
musisointi ja tulkinnan nyanssit,
ja kokonaisuus on aina ehjä ja
kaunis. Järvistä onkin veikkailtu
seuraavan Nordic Music Prizen
saajaksi.
Heikkoudet
vahvuuksiksi
Vanhempien veljiensä varjossa
kasvaneella Järvisellä
itseluottamuksen
löytyminen vei
vuosia. Al-

Liput ennakkoon 15 € Lippupalvelusta, Rauhalasta
ohjelmailtoina ilman toimituskuluja. Ovelta 18 €.
www.annajarvinen.se
www.nauravakulkuri.fi

THE SHOW’ta lämpimästi jokaiselle - paras Abba-tributointi,
jonka olen koskaan nähnyt”, toimittaja Ryan Cameron kirjoittaa
Hollywood Bowlissa esitetyn
show’n arviossa.
Alkuperäisen Abban
levyjä myydään edelleen lähes 2 miljoonaa
kappaletta joka vuosi.
ABBA THE SHOW
kokoaa yhtyeen parhaat
hitit loisteliaaksi musiikkipaketiksi, ja juhlien aikana tanssitaan
Mamma Mian, SOSin,
Waterloon ja Dancing

Anna Järvinen tulee tarjoamaan huikean
kaunista musiikkia ja tunnelmallista
tulkintaa Rauhalan patiolla 7. elokuuta.
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bumeillaan hän on kuitenkin
löytänyt voimaa heikoiksi mielletyistä ominaisuuksista, kuten
ylenpalttisesta herkkyydestä,
ujoudesta, naiseudesta ja vieraudesta. Valokuvissa, keikoillaan ja
levyillään Järvinen huokuukin
omasta viehätysvoimastaan tietämätöntä hiljaista karismaa.

Järvisen taustalla soittava Dungen on olennainen osan laulattajaren maailmaa: bändin orgaaninen soundi ja sovitukset tuovat
hauraaseen lauluun ripauksen
psykedeliaa. Progressiivisessä
folk-rock-poppoossa soittaa
muun muassa kitaristiveteraani Reine Fiske. Rauhalan patiolla teatteriravintola Nauravassa
Kulkurissa iltaa maustavat myös
DJ Illyanan rytmit ja Janne Pekkalan Rock ’n’ Roll-keittiö.

Juhlaviikot esittää:

Seela Sella
kyseenalaisen
rakkaustarinan
päätähtenä
Juhlaviikot tuo Ouluun tuoreen teoksen suoraan Helsingin
Stage-teatterifestivaaleilta, kun
Hannah ja rakkaus -näytelmä
esitetään kaupunginteatterin
suurella näyttämöllä vain pari
päivää Suomen-kantaesityksensä jälkeen. Hannah ja rakkaus kertoo kahden aikansa
suurimman intellektuellin,
juutalaisteoreetikko Hannah
Arendtin ja natsimyönteisen
filosofin Martin Heideggerin, intohimoisesta suhteesta.
Rakkautta ja moraalia tarkasteleva teos esitetään Oulussa
vain kerran.
Kyseenalaisen rakkaustarinan tähtenä nähdään yli
viisikymmentä vuotta näyttelijäntöitä tehnyt teatteri-ikoni
Seela Sella. Sella on esiintynyt
uransa varrella muun muassa
Kansallisteatterissa, Tampereen
työväen teatterissa ja Jurkan
teatterissa. Hänen revyytään
Seela Sella seisaallaan on esitetty yli 150 kertaa ympäri
Suomen, ja show pyörii edelleen. Elokuvat ja tv-työtkin
hallitseva karismaattinen nainen on myös lainannut ääntään
useille Disney-piirroselokuvien
hahmoille.
Sella kuvailee roolin rakentamisen prosessia Ylen elokuussa
2007 esittämässä Taiteilijaelämää-sarjan jaksossa. Näyttelijäntyötä lahjana ja elämäntapana pitävä Sella kokoaa kunkin
roolihahmonsa tunteiden ja
ajatusten kautta, ja haastattelun aikana hän kuvaakin varsin

osuvasti harrastelijan ja ammattinäyttelijän eroavaisuuksia:
“Sanotaan esimerkiksi, että
näyttelijä saa tekstin, jossa lukee
‘Minä rakastan sinua’. Jos kysyt
harrastajalta, mitä se tarkoittaa,
harrastaja sanoo ‘Minä rakastan
sinua’. Nähdessään saman repliikin ammattilainen ajattelee
ensimmäisenä, että ‘Vihaako
se? Kadehtiiko se? Inhoaako
se? Haluaako se vähän pitää
sitä? Imarteleeko se?’, kaikkea
muuta kuin sitä, että rakastaa.
Voi olla, että päädytään rakastamiseen, mutta ensimmäisenä
on haettava alakautta asioita,
se on ammattilaisen tapa lähestyä.”
Hahmo tutuksi
vikojen kautta
Myös ihmisten viat ja kompleksit ovat Seela Sellan mukaan näyttelijän työkaluja:
ongelmallisen hahmon
ajatukset kulkevat aina
vian, olemassaolevan tai
kuvitellun, kautta.
Sellan metodit ovat
varmasti tarpeen, kun
hän astuu näyttämölle saksanjuutalaisena
Hannah Arendtina. Tositapahtumiin perustuva
tarina käynnistyy Saksassa
ennen toista maailmansotaa, kun nuori ja älykäs
Hannah saa opettajakseen
keski-ikäisen, naimisissa
olevan filosofin Martin
Heideggerin. Hitlerin
noustua valtaan Arendt

pakenee kotimaastaan ja Heidegger liittyy natsipuolueeseen.
Sodan päätyttyä rohkea
nainen ottaa yhteyttä entiseen
rakastettuunsa ja pysyy ihailemansa opettajan tukena, vaikka
Heidegger ei koskaan osoita
katuvansa natsimenneisyyttään.
Ulkoisista ristiriidoista huolimatta kahden intellektuellin
suhde on täynnä intohimoa,
joka ei alistu häpeämään itseään.
Seela Sellan rinnalle nousee
joukko muita eturivin näyttelijöitä: nuorta Arendtia esittää
Elena Leeve, ja Martin Heideggeriksi heittäytyy useissa
elokuvissakin nähty Matti Onnismaa. Lisäksi lavalla nähdään
teatterilupaus Kasimir Baltzar.
Näytelmän ohjaa Taru Mäkelä.

La 20.8.
Klo 19.00
Liput 28 € Lippupalvelusta
Oulun kaupunginteatteri, Suuri
näyttämö
Kaarlenväylä 2
Alkuperäiskäsikirjoitus
Savyon Liebrecht
Suomennos
Kristi Simonsuuri
Ohjaus
Taru Mäkelä
Rooleissa
Seela Sella, Elena Leeve, Matti
Onnismaa, Kasimir Baltzar
teatteri.ouka.fi

Hannah ja rakkaus on
Korjaamo Teatterin, Lahden
kaupunginteatterin, Turun
kaupunginteatterin ja Tampereen
työväenteatterin yhteistuotanto.

Elämyspuisto Oulu 2011
Kadonnut Kaupunki Oy:n lehdistötiedote 29. 6. 2011.
Yhtiö haluaa korjata Elämyspuistoon Oulu 2011 liittyvät väärät huhut. Olkaa hyvä ja
lukekaa alla oleva tiedote saattaaksenne todellisuutenne normaaliksi.
Huhu
Elämyspuisto Oulu 2011
toteutuu turistiretken ja
tanssiklubin muodossa.
Turistiretki on kokemuksellinen kävelyretki, jossa
katsojat ovat tulevaisuudesta
muinaiseen Ouluun saapuneita turisteja. Esiintyjät esittelevät heille muinaista kaupunkia
nimeltä Oulu vuonna 2011.
Todellisuus
Kadonnut Kaupunki Oy on
eurooppalainen johtava elämysinsinööritoimisto, joka
suunnittelee ja toteuttaa elämyspuistoja. Näistä tunnetuimpia ovat antropologisiin
tutkimuksiin perustuvat rekonstruktiot menneistä kaupungeista, ihmisten muinaisista elämisympäristöistä ja
-tavoista. Läpimurtoteosta
New York 1964 ovat seuranneet mm. Reykjavik 2072,
Oulu 2008, Ayutthaya 1689
ja Turku 2011.
Alusta saakka matkanjohtajana ja pääsuunnittelijana

on toiminut legendaarinen Kaupungin insinöörejä jotDon Walsh.
ka ovat suunnitelleet vuoden
Elämyspuisto Oulu 2011 2011 uudet ominaisuudet.
on Päivitys, jossa Kadonneen Franco Pollon erikoisalana
Kaupungin rakentama Elä- on ranskalainen kananlento
myspuisto Oulu päivitetään ja Ooo toimii matkan hyperventilaattorina.
vuoteen 2011.
Elämyspuiston Oulu PäiviElämyspuisto Oulu 2011
tapahtuu tutustumalla Elä- tys 2011 huipentuu Experienmyspuistoon turistiretken ce Club 2011 -klubiin ravinmuodossa. Retkellä esitellään tola Never Grow Oldissa la 6.
Elämyspuistoa Oulu ja tutustu- 8. 2011 klo 22 – 03. Klubilla
taan sen 100% puhtaisiin näh- levyjä soittavat legendaarinen
tävyyksiin. Päivitys sopii niin Dj Don Walsh ja Tobias Passé
täysin uusille turisteille kuin (FITC).
jo kokeneimmillekin matkaiTervetuloa tulevaisuudeslijoille.
ta ryhmämatkalle muinaiseen
Elämyspuiston Oulu Päi- vuoteen 2011!
vityksen 2011 toteuttavat Don Walsh,
Jouni ’Ooo’ Jär4.–6.8.
venpää ja Antti ’Franco Pollo’
Retket alkavat klo 19 Kulttuuritalo
Kaarlela.
Valveen aulasta. Liput 5/7 €, Valveelta
ennakkoon 3.8. alkaen tai 1/2 t ennen
Ooo ja Franco
retken alkua.
Pollo ovat juuri
elämyskoulutukwww.kadonnutkaupunki.net
sensa huippuarwww.facebook.com/walsh.don
vosanoin päättäneitä Kadonneen
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Johanna Försti on tuttu useista orgaanisen rytmimusiikin
yhtyeprojekteista. Elojazzin lavalla Försti ja rumpali Teppo
Mäkynen pistävät vanhaa soulia uuteen uskoon hyvässä
nosteessa olevan Jo Stancen riveissä.

Virtuoosimainen trumpetisti ja laulaja Leroy Jones tuo Aittatorille rytmejä jazzin synnyinkehdosta New Orleansista.

Elojazz tuo Ouluun
rentoja rytmejä
ympäri maailmaa
Svengaava Elojazz kuljettaa Aittatorille, Oulun baarien patioille
ja Ainolan puistoon kirjavan kokoelman rytmimusiikkia meiltä
ja muualta. Kotikutoisena pientapahtumana aloittanut kaupunkifestivaali on 23 elinvuotensa
varrella kasvanut ja omaksunut
ammattimaiset otteet.
”Meillä on jo pitkä historia ja
oma tarkoituksemme Oulussa.
Talkootyöläisiä ja yleisöäkin on
alkuajoilta vielä paljon jäljellä.
Elojazzia tehdään edelleen käsityöläismäisesti, mikä luo hyvän
tunnelman”, tapahtumaa järjestävän Jazz 20 ry:n puheenjohtaja
Kari Kuivamäki kertoo.
Kuivamäki kuvailee tämänvuotisia jazz-juhlia innolla:
”Ohjelma on värikäs ja laadukas. Perjantain New Orleans ja
Kuuba -teemasta olen erityisen
iloinen, lauantaina tarjolla on
enemmän perusjazzia ja funkahtavaa menoa. Festivaaliklubeilla
vierailee mm. New Yorkin kuumimpiin saksofonisteihin kuuluva Jacam Manricks Vanhalla
Paloasemalla, ja on erityisen hienoa, että Töpseli-klubi toteutuu.
Siellä yhdistellään live-artisteja ja dj-settejä, se on nuorisolle
suunnattua ja rajoja rikkovaa.”
”Henkilökohtaiset suosikit
esiintyvät lauantaina, eli silloin
olisi kiva, jos ei kauheasti tarvitsisi tehdä töitä”, Kuivamäki naurahtaa.”Olen seurannut rumpali
Teppo Mäkysen tekemisiä mie-
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lenkiinnolla, joten hänen uusi
yhtyeensä Jo Stance kiinnostaa.
Myös Ricky-Tick Big Bandin
esiintymistä odotan, siinä varmaan vauhtia piisaa.”
Helpoksi prosessiksi ei Kuivamäki ohjelmiston kokoamista
kuitenkaan väitä. ”Ohjelma ei
ole sellaista, jota ostetaan kuin
maitoa kaupasta. Usein kaikki on tuurista kiinni, mutta nyt
ei onneksi ilmaantunut suuria
hankaluuksia”, hän sanoo. ”Esityksiä on pyritty teemoittelemaan, ja siinä onkin onnistuttu.”
Ei se ole vaikeaa!
Tapahtuman yhä laajentuessa
on myös järjestäjien täytynyt
kasvaa mukana. Kuivamäki ei
näe ilmiötä pelkästään positiivisena asiana. ”Suomessa festivaalit ovat menneet jatkuvasti
ammattimaisempaan suuntaan.
Jazz-tapahtumia järjestävät kuitenkin yleensä yhdistykset tai
järjestöt, ja kilpailun kovetessa
pienet tekijät ovat vaikeuksissa.
On harmi, että joitain festivaaleja on hiipunut pois; rytmimusiikin kentällä olisi kuitenkin
tarpeellista esitellä pieniä epäkaupallisia erityisalueitakin.”
Elojazzin kasvusta ja kehityksestä Kuivamäki puhuu kuitenkin
tyytyväiseen sävyyn:”Meidän ei ole
tarvinnut tehdä vaikeita kompromisseja. Joka vuosi ollaan onnistuttu kokoamaan hyvä ja kattava

ohjelma, mikä on myös osa yhdistyksemme toiminta-ajatusta.
Genre on laajentunut sekä kronologisesti että maantieteellisesti, joten haaveena on aina saada
esiintyjiä joka puolelta maailmaa.
Jazz käsittää muitakin tyylejä kuin
perinteisen jazzin ja bluesin.”
Vaikeatajuiseksi musiikiksi
Kuivamäki ei suostu jazzia määrittelemään: ”Jazz on rytmi- ja
tanssimusiikkia, se on helposti
seurattavaa. Ihmiset on vain talutettu vääriin paikkoihin kuulemaan jazzia ensimmäistä kertaa.
Vääränlaisessa paketissa siitä ei
tule mitään. Nykyään festarit
pyritään tekemään hyvännäköisiksi ja helposti lähestyttäviksi,
eivätkä soittajat enää tuijottele
varpaitaan lavalla.”
”Pienen piirin sisäänpäinlämpiävyys on edelleen eräänlainen peikko. Jazzin harrastajat
ja soittajat ovat ehkä tehneet
sen virheen, että puhuvat vain
skaaloista ynnä muusta ja pitävät sillä tavalla yleisön kaukana.
Ihmettelen myös, täytyisikö aina
tarjota vain humppaa ja vanhan
veräjän luona -meininkiä. Kyllä
muukin menee kaupaksi kuin
ehdottoman realistinen taide.
Jazzinkin tahtiin voi humpata!”
Kuivamäki korostaa.
Samoilla linjoilla on myös Jo
Stance -yhtyeensä kanssa Elojazzeilla esiintyvä rumpalimestari, Kuivamäenkin suosikkeihin
lukeutuva Teppo Mäkynen.”On

New Yorkin kuumimpiin saksofonisteihin lukeutuva Jacam
Manricks tarjoaa oululaisille Ison Omenan jazzklubien aitoa
kihinää ja tunnelmaa.

typerä harhaluulo, että jazzia
olisi vaikea kuunnella. Tyylilajeja on monia, ja toiset vaativat
kuulijalta enemmän kuin toiset.
Musiikista nauttiakseen ei sitä
tarvitse kuitenkaan aina ymmärtää”, Mäkynen virkkoo.
Jazz elää
uusissa tyyleissä
Elojazzista Mäkysellä on vain
hyvää sanottavaa. ”Olen soittanut tapahtumassa useammankin
kerran, ja festivaali on aina ollut
todella hyvä. Yleisölle terveisiä, että tulkaa ihmeessä sankoin
joukoin paikalle tänäkin vuonna
ja uskaltakaa nauttia musiikista”,
herra kehottaa.
Kuivamäki toivoo, että Elojazz osaltaan toimisi jazz-esittelijänä aina uusille sukupolville.
”Jazz on jo lyönyt itsensä läpi, se
on lähtenyt kehtolauluista, hengellisestä musiikista ja gospelista, ja nyt se soi jo mainoksissa”,
Kuivamäki kertoo.
”Nuorille pitäisi tarjota resursseja pyörittää vaikkapa klubia, jolla olisi jazzleima, sillä djja hiphop-kuvioiden kautta jazz
tulee alati tutummaksi. Klubipiireissä jazzilla ei ole pyhää
leimaa, vaan riffejä lainataan ja
käytetään sumeilematta uudelleen. Miles Daviskin piti ennen
kuolemaansa hiphoppia kovimpana juttuna pitkiin aikoihin”,
hän pohdiskelee hymyillen.
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Tervasoihdun ja Jumprun klubeille ei pääsymaksua. Liput
ennakkoon Lippupalvelusta, 3.8. alkaen Kulttuuritalon
Valveen lippumyymälästä ilman toimituskuluja.

To 4.8.
18.00 Bajo Cero. Tervasoihdun terassi.

Pe 5.8.
18.00 Swingstet. Jumprun patio.
18.30 Leroy Jones & Spirit of New Orleans,
Nassaun Fasaani, ¡Baila Salsa! Aittatori.
Liput 36/33/30 €.
23.30 New York, New York! –klubi.
Jacam Manricks & Friends. Vanha Paloasema.
Liput 15/12/10 €.

La 6.8.
12.00 Niina Kähönen Quintet. Jumprun patio.
14.00 Forsblom & Kuusiniemi Duo.
Tervasoihdun terassi.
18.30 Ricky-Tick Big Band, Jo Stance,
Heikki Silvennoinen Band. Aittatori.
Liput 36/33/30 €.
23.30 Töpseli-klubi. Vanha Paloasema.
Liput 15/12/10 €.

Su 7.8.
15.00 Lasten jatsit. Risto Järvenpää & Tatsia ja Janssia,
Kosti Kotiranta ja Meritähden Paatti, Stella-pelle.
Liput 5 € (ei ennakkomyyntiä).
18.00 TT Big Band. Jumprun patio.
www.elojazz.com

Kanadalainen
Matilda Kaul on
yksi Oulunsalo
Soin ulkomaisista
taiteilijavieraista.
Viulisti esiintyy
sekä festivaalin
avajaisissa Oulun
kaupungintalon
juhlasalissa että
Eka kerta jotain
sanoo –konsertissa
Terttu Jurvakaisen
Galleriassa
Muhoksella. Kuva:
Mario Proenca.

Lost Heroes –konsertissa Oulunsalossa Iiro Rantala omistaa
soittonsa jo edesmenneille musiikin sankareille ja esikuville.
Lisäksi perinteisen Hailuotopäivän alkajaisiksi vietetään
iltapäivää hänen isännöimänään. Kuva: Maarit Kytöharju.

Soiton riemu ja
avara asenne soivat
Oulunsalossa
”Ei tässä ole punaista lankaa,
eikä sinistäkään”, naurahtaa
Minna Pensola. Hän on neljännes kamarimusiikkikvartetti
Meta4:sta, joka on mestaroinut Oulunsalo Soi - Oulun seudun musiikkijuhlia neljä vuotta.
Tämä kesä jää heidän viimeisekseen Oulunsalossa. “Meidän taiteellisen johtomme ajan
festivaali on ollut läpileikkaus
yhtyeemme ammatinkuvasta ja elämästä: esiintyjät ovat
ystäviämme ja kollegoita, joita
arvostamme”, kertoo Pensola.
“Kaikki meta4:laiset soittavat
myös muiden kanssa, joten on
hienoa antaa kavereillekin näkyvyyttä. Mitään erityistä teemoittelua emme ole miettineet. Musiikkimaailma on täynnä hyviä
ja mielenkiintoisia konsepteja,
joten jos haluaa kaikkea mahdollista mukaan, niin kyllähän
se tuppaa rosolliksi menemään”,
räväkkä nainen valottaa.
Ahdasmielisistä artistivalinnoista Meta4:a eli Pensolaa ja
hänen puolisoaan Antti Tikkasta sekä Tomas Djupsjöbackaa ja
Atte Kilpeläistä ei tosiaan pääse
syyttämään: Oulunsalo Soin ohjelmistossa kuullaan paitsi klassisia sävellyksiä, myös jazzia Iiro
Rantalan tulkitsemana ja kansanmusiikkivaikutteita Essi
Wuorelan EVA-trion soittaessa.
Nuoria lahjakkuuksia
ja lokeroimaton
epäsikiöyhtye
Festivaaleilla esiintyy myös
nuoren polven muusikkolahjakkuuksia, ja Pensola onkin
tyytyväinen Meta4:n saavuttamaan asemaan esittelijänä ja
esilletuojana. “Meitä on nuoresta saakka tuettu ja kannustettu,
ja sen ansioista olemme päässeet

näin pitkälle. Nykyään nuorille
annetaan enemmän tilaa ja vastuuta. Enää ei välttämättä tarvitse olla viiskyt ja plus ollakseen
uskottava. Jonkinlainen sukupolvenvaihdos lienee käynnissä.”
Uutta lähestymistapaa kamarimusiikkiin tavoittelee myös
Pensolan ja Tikkasen kokoama
Tiksola Co. Viulistipariskunnan yhtye esittäytyy Oulunsalo
Soissa, mutta perinteet joutavat
nurkkaan. “Tiksola Co:ta voisi
kutsua epäsikiöyhtyeeksi”, Pensola maalailee.
“Sen on määrä olla muuntautuva, ei-kategorisoitava ryhmä,
jossa voidaan sekoittaa vaikkapa
jousi- ja puhallinsoittimia. Se
on varsin epätyypillistä, mutta
tarkoituksena on laajentaa repertuaaria ja helpottaa tällaisten outojen kokoonpanojen
vakiinnuttamista.” Pensolan ja
Tikkasen kesään tuo lisäjännitystä myös pariskunnan pienen
vauvan mukanaolo. “Tosin Oulunsaloon saavuttaessa meillä on
jo koko festarikesä takana, joten
lapsihan on siinä vaiheessa jo
oikea konkari!”
Harvinaisen ihana
Hailuoto
Oulunsalo Soi tunnetaan ennen kaikkea taipumuksestaan
viedä taiteilijansa erikoisiin
esiintymispaikkoihin. Tänä
vuonna artistivieraat viihdyttävät muun muassa Sympaalin asemalla Oulunsalossa sekä
Meta4:lle erityisen rakkaaksi
muodostuneessa Hailuodossa
Luotsi-hotellin tiloissa. ”Meille
kaikille on yhteisesti jäänyt mieleen Hailuodon miljöö. Siellä
on jännällä tavalla pysähtynyt
tunnelma”, kuvailee Pensola ja
jatkaa muistellen viime kesää:

”Täällä vieraili espanjalainen
kvartetti. He olivat sympaattisia tyyppejä ja ihmettelivät Suomen kesän festivaalien määrää ja
tekemisen meininkiä. Tietenkin
luontokin ihastutti, ja Hailuoto
osoittautui huipennukseksi. He
halusivat kovasti mennä saunaan
ja uimaan, mutta meinasivat jänistää, kun kuulivat, että saunaan mennään alasti”, tarinoi
Pensola.
“Heitä sai ensin vähän rohkaista, mutta lopulta he innostuivat ja ymmärsivät, että eihän
tässä mitään seksuaalista ole.
Siellä he sitten uivat meressä
eivätkä meinanneet enää laittaa vaatteita päälle ollenkaan!
Oli hienoa nähdä ja kokea se
spesialiteetti ikään kuin ulkomaalaisen silmin.”
Ennakkoluuloille
huutia
Kun puheeksi tulevat kamarimusiikin kliseet ja arvo nykypäivänä, Pensola kiihtyy: “Vika
on kuulijassa, jos ei suostu näkemään kliseiden taakse. Vaikka kamarimusiikki mielletään
arvokkaaksi, ei tarvitse soittaa
harmaapäisenä tai peruukki
päässä.” Pensola haluaa kumota turhat raja-aidat: ”Esteet ovat
ihmisten mielissä. Kuka muka
on tehnyt konserttisaleista suljettuja? Meillä on aina ovet auki,
sopii tulla!”
Hän toivoo myös yleisöltä avointa mieltä ja rohkeutta
antautua uusille kokemuksille.
”Festivaali on suunniteltu siten, ettei mitään ennakkovalmistautumista tarvita. Konserteissa pitää olla matala kynnys,
mikä ei tietenkään tarkoita,
että taso olisi matala”, kannustaa Pensola. Esimerkiksi

Oulunsalo Soin avajaiskonserttia Minna Pensola kehuu
mainioksi tavaksi tutustua festivaalitarjontaan.
”Avajaisissa kaupungintalon
juhlasalissa näkee lähes kaikki
artistit ja ainakin kaikki tapahtumassa esiteltävät soittimet –
koko kirjon siis. Moniaistillisuus
ja elämyksellisyys ovat alleviivatuimmasti esillä Hailuodon

Festivaaliohjelmaa neljättä - ja ainakin tällä erää viimeistä –
kertaa mestaroiva Meta 4 eli Minna Pensola, Antti Tikkanen,
Atte Kilpeläinen ja Tomas Djupsjöbacka soittavat tuttuun
tapaansa sekä kvartettina että vaihtuvissa kokoonpanoissa
muusikkoystäviensä kanssa. Kuva: Antti Hannuniemi.

konserteissa, samalla kokee merimatkankin.”
Polveilevan pohdinnan jälkeen Pensola löytää kuin löytääkin alussa piiloon jääneen
punaisen langan. “Ehkä ohjelmistoa yhdistää sellainen ilo ja
riemu. Kaiken on oltava sellaista,
johon me uskomme, josta nautimme ja jota haluamme oikeasti
näyttää.”

“Jos kuulija tosiaan tuntee,
ettei saa konsertista mitään irti,
täytyy esiintyjän katsoa peiliin ja
miettiä, ovatko kanavat tukossa.
Ilolla esittämisestä irtoaa aina
jotain yleisölle. Ilon, vilpittömyyden ja riemun tulee näkyä. Jos
soittaminen ja ohjelmiston koostaminen olisi meille pakkopullaa,
näkyisi se myös yleisölle”, kunnianhimoinen viulisti summaa.

Liput ennakkoon Lippupalvelusta. Lisäksi
lippuja saa Kulttuuritalo Valveen lippumyymälästä ilman toimituskuluja 3.-7.8. sekä
konserttipaikkojen ovelta käteisellä, mikäli
lippuja riittää.

La 6.8.

Ti 9.8.

19.00 Avajaiset. Matthew Hunt (klarinetti)
Ieva Jokubaviciute (piano)
Paula Malmivaara (oboe)
Matilda Kaul (viulu)
Eero Ignatius (kontrabasso)
Jaakko Luoma (fagotti)
Jukka Harju (käyrätorvi)
Meta4. Kaupungintalon juhlasali.
Liput 18/15 €.

18.00 Keep in Touch.
Ieva Jokubaviciute (piano)
Atte Kilpeläinen (alttoviulu)
Matthew Hunt (klarinetti)
Sympaalin asema, Oulunsalo.
Liput 22/20 €.
21.00 Lost Heroes. Iiro Rantala (piano)
Oulunsalon nuorisoseura.
Liput 20/17 €.

Su 7.8.

Ke 10.8.

18.00 Eka kerta jotain sanoo.
Ieva Jokubaviciute (piano)
Matilda Kaul (viulu)
Tomas Djupsjöbacka (sello)
Terttu Jurvakaisen Galleria, Muhos.
Liput 22/20 €.

15.00 Iltapäivä Iiron kanssa.
Iiro Rantala (piano)
Minna Pensola (viulu)
Matthew Hunt (klarinetti)
Atte Kilpeläinen (alttoviulu)
Antti Tikkanen (alttoviulu).
Luotsihotelli, Hailuoto.
Liput 20/17 €.
18.00 Semifinaali. Meta4,
Matthew Hunt (klarinetti)
Hailuodon kirkko. Liput 18/15 €.
21.30 Tango merellä soi - ja sitten
tanssitaan! Jarkko Riihimäen Tango
Ensemble. Hailuodon
nuorisoseurantalo. Liput 18/15 €.

21.00 EVA-trio. Essi Wuorela (laulu)
Anna-Karin Korhonen (kantele)
Vesa Norilo (sello)
Atte Kilpeläinen (mitä vaan)
Kulttuuritalo Valve. Liput 18/15 €.

Ma 8.8.
19.00 Tiksola Co. Minna Pensola (viulu)
Antti Tikkanen (viulu ja alttoviulu)
Paula Malmivaara (oboe)
Matthew Hunt (klarinetti)
Eero Ignatius (kontrabasso)
Jaakko Luoma (fagotti)
Jukka Harju (käyrätorvi)
Lyseon Juhlasali. Liput 18/15 €.

6.8.-3.9.
Paratiisi. Vuoden kuvataiteilija Sami Parkkisen
valokuvia Oulunsalon kunnankirjastossa.
Avoinna ma-ke 11-19, to-pe 12-19, la-su
suljettu.
www.oulunsalosoi.fi
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Club Teatria, Rautatienkatu 84, Oulu
Liput 2 pv 67 €, 1 pv 50 €. Ennakkoon
Lippupalvelusta, Tiketistä ja Levykauppa
Äxästä. Portilta 2 pv 75 €, 1 pv 60 €.

Pe 12.8.
Sepultura
Exhumed
Tyranex
Merging Flare
Flame
Caskets Open
Torture Pulse
Revulsion
+ 3 muuta myöhemmin
ilmoitettavaa

La 13.8.
Sodom
Cathedral
Entombed
Nifelheim
Grand Magus
Evile
A.R.G.
OZ
Vorum
Evil-Lÿn
Garden of Worm
Napoleon Skullfukk
Cryptid

Legendaarista Sepulturaa ei helposti lokeroida: -84
perustetun yhtyeen repertuaariin on vuosien varrella
sisältynyt niin death- ja thrashmetallia, HC-punkia kuin
brasilialaista kansanmusiikkiakin.

www.jalometalli.net

Ruotsalainen death’n’roll-pioneeri
Entombed tekee paluun Jalometalliin
kuuden vuoden tauon jälkeen.
Bändin jykevä, rouhea ja rokkaava
raskasmetalli on toiminut esikuvana
sadoille yhtyeille ympäri maailmaa.

21-vuotiasta uraansa kohti
päätepistettä vievä Cathedral
nähdään Jalometallin lauantaiyön
pääesiintyjänä – ja samalla
viimeistä kertaa keikalla Suomessa.

Kymmenvuotias festari
metelöi ja moshaa
”Kerran yhden bändin raiderissa
oli tilauksessa 12 vuohenpäätä”,
hörähtää Marco Järvenpää, Jalometalli-festivaalin pitkäaikainen
puuhamies. Hän myöntää, että
metallimusiikkiin liittyy tiettyjä
kliseitä, jotka saattavat vaikuttaa
koomisiltakin. ”Kuuntelijat ottavat heavyn niin tosissaan, siksi
fanikunta näyttää ja kuulostaa
omanlaiseltaan.”
”Mutta vaikka moni klisee
todellinen onkin, eivät kaikki
kuitenkaan ole saatananpalvojia. Itse asiassa varmaan yksi
prosentti heavyn kuuntelijoista palvoo ylipäätään jotain. He
ovat keskimäärin fiksumpia kuin
luullaan”, itsekin vannoutuneeksi metallimieheksi tunnustautuva Järvenpää toteaa.
Äärimmäinen tunnelma ei
Järvenpään mielestä kuitenkaan
jää yksin heavykeikkojen omi-
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naisuudeksi: ”Heavyfanit ehkä
eläytyvät suosikkimusiikkiinsa
voimakkaammin, mutta olen
todistanut myös monia popkeikkoja, joissa on ollut samanlainen käsinkosketeltava
tunnelma. Monelle heavy on
paljon enemmän kuin pelkkä
musiikkityyli. Se tuo sekä sisältöä elämään että antaa vahvan
purkautumiskanavan arjesta.”
”Minusta on täysin ymmärrettävää, jos joku kuulee vaikka
radiosta heavya eikä pysty käsittämään sitä. Se on satunnaiselle
kuulijalle pelkkää melua. Mutta
meillä pyörii Jalometallissakin
joitain tottumattomia kävijöitä,
ja ainakin he ovat aina kehuneet
tunnelmaa. Että uskomaton fiilis,
vaikkei tällaista yleensä kuuntelekaan. Tilasta ja yleisön luomasta
tunnelmasta pystyy aina nauttimaan”, painottaa Järvenpää.

Juhlavuoden
ohjelmistossa
metallimaailman
kärkinimiä
Jalometalli viettää tänä vuonna kymmenvuotissynttäreitään,
ja esiintyjäkaartiin onkin valikoitu kovimmista kovimmat
metallinimet: lavalle nousevat
brasilialainen thrash-legenda
Sepultura ja Saksan Sodom sekä
kotoperäisiä sankareita kuten
Napoleon Skullfukk. Rajusta
ohjelmistosta löytyy kenties
kokemattomammankin kuulijan korvaa miellyttäviä nimiä.
”Kotimainen OZ on melodisin
ja perinteisin porukka. Cathedralista voi sanoa, että se muistuttaa Black Sabbathia”, kuvailee
Järvenpää.
Viimeiset vuodet Jalometallin
ohjelmistosta vastannut Järven-

pää kallistuu henkilökohtaisissa
mieltymyksissään perinteikkään
70-80-lukujen taitteen heavyn
kannalle, mikä näkyy selvästi metallifestivaalin artistivalinnoissa.
”Festarin seitsemäntenä vuonna
aloin rajummin lyömään omaa
visiotani läpi”, Järvenpää valottaa.
”Lähdin hakemaan omaa lokeroani festivaalikentältä ja bookkaamaan vain omia suosikkeja,
siksi Jalometallin ohjelmisto onkin kallellaan perinteisempään ja
äärimmäisempään suuntaan. Tämän päivän tyyliä edustavat ryhmät ovat jääneet pois, kun minä
en voi ymmärtää nykyistä jenkkimetallia. En kyllä tiedä miksi, kun
niin monet muut jutut kuitenkin
uppoavat”, mies naurahtaa.
Useat Jalometallissa esiintyvät poppoot Järvenpää tuntee
jo vuosien takaa. Erityisen rakkaaksi mies mainitsee haudasta
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kaivetun kotimaisen legendan
A.R.G.:n. ”Jätkien kanssa pyörimme aikoinaan paljon yhdessä.
Olemme suunnilleen samanikäisiä ja teimme yhteisiä keikkoja. Ja
kyllähän heidän levytyssopimustaan täällä porukalla juhlittiin.
Mutta ennen kaikkea tykkään
A.R.G.:stä siksi, että se on hyvä
bändi”, kertoo Järvenpää.
Unohda roolit, tee
mitä tykkäät
Kysymykset metallikaupungin
maineesta ja Jalometallin roolista mielikuvien vahvistajana
saavat puheliaan Järvenpäänkin
mietteliääksi: ”Tuommoiset asiat
ovat todella vaikeita. Onko rooleilla mitään merkitystä? Tekemisen pitäisi lähteä omista haluista ja haaveista”, hän filosofoi.
”Kyllähän Suomen mittakaa-

vassa on pidettävä yllä aikanaan
saatua metallikaupunkimainetta,
vaikka me täällä tiedämme, ettei
se ole totta... Itse tahdon palauttaa niin sanotun oikean metallin
kunniaan Oulun seudulla. Täällä
on viime vuosina noussut kellareista kaikkea muuta kuin oikeaa
metallia”, Järvenpää sanoo napakasti. ”Jokainen saa kuunnella
toki mitä haluaa, mutta minä
haluan olla tämmöisen perinteen ylläpitäjä”, mies painottaa.
Mutta mitä niille 12 vuohenpäälle oikein tapahtui?
”Me teimme oikeasti töitä
niiden eteen, soiteltiin teurastamoihin ja maataloihin. Kissojen ja koirien kanssa etsimme
sille bändille niitä, kunnes joku
isäntä lähikunnasta älysi ilmoittaa, että nykyään on kiellettyä
edes myydä semmoisia. Laitonta
touhua. Se siitä sitten!”

Säkenöivät
sanataitelijat
inspiroivat
Muusajuhlilla

”Muusa on kaikki. Olen kyllästynyt ihmisten mielikuviin
muusista, viime vuonna kirjoitin, että se voi olla vaikka traktori,” vastaa sanataidefestivaali
Muusajuhlia koordinoiva Kari
Miettunen, kun puheeksi nousevat henkilökohtaiset innoittajat. Monenmoista inspiraatiota
onkin tarjolla, kun poikkitaiteellinen tapahtuma lumoaa Oulussa ja ympäristökunnissa jo
kahdeksatta kertaa.
”Alusta asti lähtökohtana on
ollut, ettei erotella mitään. Sanat ja kieli ovat kaikissa taiteissa
mukana jollain tavalla, sanataidefestivaali sulattaa ne yhteen”,
Miettunen kuvailee. ”Muusajuhlien pääpaino on kuitenkin
perinteisessä sanataiteessa, siellä
järjestetään kirjajulkkareita, runoesityksiä ja kirjallisuuskeskusteluja”, mies painottaa.
Ohjelmiston helmeksi mies
nostaa muun muassa M.A.
Nummisen harvinaisen taiteilijavierailun, jossa kaikkien
tuntemasta kulttuurin monitoimimiehestä kaivetaan esiin
kirjallinen ulottuvuus. ”Kaikki
tuntevat sen lastenlaulupuolen,
mutta hänhän on tehnyt myös
useita kaunokirjallisia teoksia –
romaaneja, runoja, novelleja ja
satuja”, hehkuttaa Miettunen.
”Numminen myös heittää konsertin Rauhalassa, siitä tuleekin hienoa. Oulussa

on M.A.-imitaattori Marko
Kauppinen, joka esiintyy nimellä Mauri Anneli Numminen.
Konsertissa sitten kohtaavat
Mauri Anneli ja Mauri Antero”, Miettunen kuvailee.
Meheväksi tärpiksi Miettunen nimeää lisäksi Radiopuhelimet, joka säestää Usherin
talon häviö -elokuvan ulkoilmanäytöstä pimenevässä elokuun
illassa. ”Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa porukkaa
jäi ulos jonoksi asti. Meillä on
tällä kertaa 500 paikkaa tarjolla,
luulisi riittävän”, mies ynnäilee.
Omakin muusa löytyy lopulta,
pitkällisen pohdinnan jälkeen.
”Se olkoon Melpomene, antiikin
Kreikan tragedian muusa. Joku
saattaa loukkaantua nyt, mutta
kenenkään elämänkumppani ei
välttämättä ole muusa, ainakaan
se ainoa. Jos joku sellaista väittää, niin valehtelee.”
Paikallisena tähtenä
nuori lupaus Miki
Liukkonen
Ohjelmistossa nähdään myös
paikallisia nimiä. Yksi heistä on
parikymppinen kirjailijalupaus
Miki Liukkonen, jonka esikoisteos, runokokoelma Valkoisia
runoja, julkaistaan Muusajuhlilla. Liukkonen nousi vauhdilla kirjallisuuspiirien puheenaiheeksi voitettuaan J.H. Erkon

kirjoituskilpailun pari vuotta
sitten.
”En usko, että tekstini ovat
muuttuneet paljoakaan niistä
ajoista. Sain vuosi voiton jälkeen kustannussopimuksen
WSOY:ltä Valkoisille runoille,
se on hiottu versio Erkon kilpailuun lähettämästäni kokoelmasta. Nopeasti sen jälkeen
kirjoitin toisenkin kokoelman
valmiiksi. Runouden kausi on
mennyt jo ohi, ja keskityn nyt
isompiin hankkeisiin, proosaan”,
esikoisromaaniaan valmisteleva
Liukkonen kertoo.
17-vuotiaana runojen kirjoittamisen aloittanut Liukkonen sanoo olleensa alusta asti
vakuuttunut pääsevänsä ison
kustantamon listoille: ”Runoni
ovat selkeitä, ja niissä käsitellään
suuria tunteita. Ryhdyin kirjoittamaan runoja, koska Suomessa ei silloin ollut yhtään oikeaa
runoilijaa. Runous oli mennyt
lukijat karkoittavaan postmoderniin kielikikkailuun”, kultivoitunut nuorukainen kuvailee.
”Runoudesta on tullut kielitiedettä, eikä se tunnu miltään.
Uudenlaisia ajatuksia ja itseään
ei ole järkeä ilmaista vaikeasti.
Minulle todella tärkeä 1900-luvun alkupuolen filosofi Ludvig
Wittgenstein on sanonut, että
pitää kirjoittaa niin yksinkertaisesti, että lapsikin ymmärtää”,
sanoo Liukkonen.

Oululaisen Miki Liukkosen esikoisteos, runokokoelma Valkoisia runoja, julkaistaan Muusajuhlilla. Kuva: Ville Pohjonen

13.-21.8. ympäri Oulua
OHJELMA (Tapahtumat maksuttomia, ellei toisin mainita)

La 13.8.
12.00 Alma-rouva tarinoi. Villa Hannala.
15.30 Muusajuhlien avajaiset. Teija Anneli Jokipii,
Jouko Saksio, Hoo Moilanen. Lumijokipäivät.
18.30 Puhurin Muusaklubi. Kari Tykylevits Tykkyläinen,
Jyrki A. Mäki, Toni Kandelin, Kuuro Koira ym.
Vanha paloasema.

Su 14.8.
13.00 Kaisa Halmkrona tekee runomuotokuvia.
Tähtitornin kahvila.
16.00 Heli Laaksonen: Terveissi Peippometäst!
Rauhalan patio.
Liput 19 €.
19.00 Iin KulttuuriKauppilan kesäkauden päättäjäiset.
Samae Koskinen, Olli-PA, TanssitEATteri Jumbo ym.
Iin KulttuuriKauppila. Runobussi
Oulusta klo 18.00. Liput 5 €.

Ma 15.8.
14.00 Masennuksen monet kasvot.
Teija Anneli Jokipii (runot), Jussi Moilanen (kitara/laulu).
Hyvän mielen talo.
18.00 Aforistinen iltapäivä. Aforismien saloja avaamassa
Pekka Taanila, Eero Suvilehto ja Kristiina Ketola-Orava.
Vanha Paloasema.
19.00 Hailuodon Muusaklubi. Joose Keskitalo,
Miki Liukkonen, Heli Slunga, Iiris & Uolevi ym.
Café Bar Haiku.

Ti 16.8.

La 20.8.

17.00 Taiteilijavierailu: M. A Numminen.
Kaupunginkirjasto, Pakkalan sali.
17.30 Kirjan Ystävien lukupiirissä Essi Kummun
Karhun Kuolema. Vanha paloasema.
18.00 Kukkahattutädit: runoesitys.
Pannukakkutalo.
21.00 Rauhalan Muusaklubi.
M. A. Numminen & Costa Rica Soul Quartet,
Joose Keskitalo ym. Rauhalan patio. Liput 10 €.

19.00 Kirjallisuuskeskiviikko.
Läänintaiteilija Tuomo Heikkisen vieraina
Riku Korhonen, Essi Kummu ja
Miki Liukkonen. Vanha paloasema.
19.00 Oulunsalon Muusaklubi.
Ismo Leikola, Havahu Trio, Häikiö, Tulikukka ym.
Messipub.

12.00 Haiku- ja tankapaja. Kulttuuritalo Valve.
12.00 Hiukkavaara Piknik. Runoutta, bändejä,
taidenäyttelyitä ym.
Hiukkavaara.
12.00 Kaisa Halmkrona ja Heidi Rundgren tekevät
runomuotokuvia.
Il-Mundo kahvila.
13.00 Uniikki unikorni: satuimprovisaatioita lapsille.
Kaupunginkirjasto.
14.00 Bussiretki Ari Paulowin kirjojen henkilöiden jäljillä.
Kirjailija mukana. Lähtö Kastellin ostoskeskuksesta.
15.00 Taiteilijavierailu: Mikko Alatalo.
Kaupunginkirjasto, Pakkalan sali.
19.00 Nainen kuin raukea hylje.
Teatteriravintola Vänmanni. Liput 10 €.
20.00 Muusajuhlien päästösklubi. Mirel Wagner,
Esa Hirvonen, Katariina Vuorinen, Arabia Arabia ym.
Nuclear Nightclub. Liput 6 €.

To 18.8.

Su 21.8.

17.30 Kirjan Ystävien kirjailijakeskustelu.
Aiheena Arto Melleri.
Tervasoihtu.
18.00 Oululaiset kirjailijat esittäytyvät. Pirjo Suvilehto,
Erkki Tuormaa ym.
Suomalainen Kirjakauppa.
19.00 Jazzkonsertti: Helena Lindgren & Katariina Guthwert.
Valvesali. Liput 10 €.
19.00 Nainen kuin raukea hylje. Laulukonsertti.
Heli Haapalainen, Janne Raudaskoski ym.
Teatteriravintola Vänmanni. Liput 10 €.
19.00 Martinniemen Muusaklubi. Mm. Eeva Holma,
Duo Anamäki.
Smartinbaari.

10.00 Puhujuudesta-runokurssi. Vetäjänä Tommi Parkko.
Kulttuuritalo Valve. Ilmoittautumiset www.huutomerkki.fi
13.00 Pörriäinen, Kökkiäinen. Mari Vuoritie & Soiva Siili duo.
Rauhalan patio. Liput 8 €.
14.00 Portailla. Mielenmaisemia kuvin, sanoin ja sävelin.
Sari Kokkonen ym. Villa Hannala.
14.00 Kirjan Ystävien kirjailijakeskustelu.
Aiheena Hannu Väisänen. Tervasoihtu.
15.00 Henkisten lajien mestaruuskisat.
Tähtitornin kahvila.
15.00 Kesä, älä mene pois. Soiva Siili orkesteri & 		
yllätysvieraat. Rauhalan patio. Liput 8€.
16.00 Nainen kuin raukea hylje. Teatteriravintola Vänmanni.
Liput 10 €.
18.00 Antennihipat.
Villa Pukkila.

Ke 17.8.

Pe 19.8.
19.00 Limingan Muusaklubi. Risto Koo, Sari Maanhalla,
Duo Anna September ym. Limingan taidekoulu.
22.00 Live! Styles -klubi. Gifted & Blessed (USA),
AFTA-1 (USA). 45 Special. Liput (ilm. myöh.)
22.30 Radiopuhelimet livesäestää elokuvan
Usherin talon häviö. Rauhalan patio. Liput 10 €.

Lisäksi Stand up -festivaalit 17.-20.8. Ismo Leikola, Heli Sutela,
Pekka Jalava ym. Rauhalan patio ja Teatteri Rio.
Liput 18/15/10 €. www.nauravakulkuri.fi
www.huutomerkki.fi/muusajuhlat
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Maailman ilmavin
taiteenlaji juhlii
tenhoavaa
teini-ikää

Ke 24.8.
12-16 Ilmakitaraseminaari
Ravintola Rauhala
35 € (vaatii ennakkoilmoittautumisen 15.8. mennessä)

To 25.8.
23.00 Mustien Hevosten Karsinta
45 Special. Vapaa pääsy.
(palvelumaksu 2,50€)

Pe 26.8.
19.00 Ilmakitaransoiton
MM-finaali & Anna Abreu
Oulun Torinranta. Vapaa pääsy.
www.ilmakitara.fi

Poppiprinsessa Anna
Abreu lämmittelee
yleisön Ilmakitaransoiton MM-finaalia
varten Oulun torilla
26. elokuuta.

Vuoden 2008 maailmanmestari, yhdysvaltalainen Craig ”Hot Lixx Hulahan” Billmeier hehkuttaa
Ilmakitaransoiton MM-kisojen kansainvälistä meininkiä, ja nimenomaan tunnelma tuokin jo eläköityneen
mestarin jälleen Ouluun. Kuva: Safa Hovinen.

Ilmakitaransoiton MM-kisat
juhlii 16-vuotissynttäreitään.
Oulun Musiikkivideofestivaalien rinnalta omaksi tapahtumakseen kohonnut rasavilli kilpailu on lunastanut
paikkansa etenkin ulkomaisen
median lemmikkinä, ja pääsymaksuton finaalitapahtuma on
koonnut viime vuosina Oulun
torille monituhatpäisen yleisön.
Tämän vuoden finaalissa esiintyvät paitsi maailman parhaat
ilmakitaristit myös supersuosittu pop-tähti Anna Abreu.
Mutta mikä aineettoman
instrumentin soitossa oikein
viehättää?
”Minulle ilmakitaransoitto
tarjoaa mahdollisuuden olla

luova, ja samalla saan käyttäytyä
kuin hölmöläinen. Useimmat
kilpailijat ovat vinguttaneet ilmakitaraa pienestä pitäen, joten
Ilmakitaransoiton MM-kisat
ovat pidemmälle viety versio
hyvin alkeellisesta toiminnasta. Ja itse satun kuulumaan
pidennetyn murkkuiän kannattajiin, joten tämähän sopii
minulle kuin nenä naamaan!”
kuvailee Craig ”Hot Lixx Hulahan” Billmeier, vuonna 2008
maailman parhaaksi kruunattu
ilmakitaristi.
Billmeier on maailmanmestaruutensa jälkeen eläköitynyt,
mutta kiertää edelleen ahkerasti ympäri Yhdysvaltoja promoamassa paikallisia ilmakita-

raosakilpailuja. Hän on myös
odotettu kunniavieras Oulussa
huipentuvissa finaalimittelöissä ja Billmeier onkin tavannut
ilmakitaristeja maailman joka
kolkasta. ”Kisaajien välillä on
selvästi alueellisia eroja”, Billmeier kertoo.
”Japanilaiset ovat usein hyvin
perusteellisia, suorastaan teknisiä, ranskalaiset puolestaan
taitavat näyttävät temput. Ja
Italian porukka rakastaa AC/
DC:tä...”, mies analysoi. Kisailijoiden keskuudesta löytyy
kuitenkin enemmän samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia:
”Kaikki ilmakitaroivat rakkaudesta lajiin ja arvostavat musiikkia valtavasti. Harva osaa

oikeasti soittaa tai tanssia, joten ilmakitaransoitto on tapa
nauttia musiikista ja tulkita
lempparibiisejä!”
Maailmanrauha ja
musanörtit
Finaalitapahtumaa vanha
mestari odottaa innokkaasti: ”Hetkeksi ihmiset ympäri
pallon yhdistyvät ja rokkaavat
maailmanrauhan puolesta. Laji
myös kehittyy vuosi vuodelta, joten on jännittävää nähdä,
mihin suuntaan ilmakitaransoitto on tällä kertaa matkalla.”
Oulun-vierailun lempiosuus
löytyy kuitenkin muualta. ”Ehdottomasti parasta on koko Il-

makitaransoiton MM-kisoihin
liittyvä viikko! Täällä vietetään
musanörttien kokoontumisajoja. Siinä oppii kiroilemaan 20
kielellä, ja samalla juhlistetaan
yhteistä ilmakitarasanomaa”,
Billmeier fiilistelee.
Ja mitä sanomaa Ilmakitaransoiton MM-kisat välittävätkään: tarkoitus on edistää
maailmanrauhaa. Ilmakitaransoiton ideologian mukaan sodat loppuvat, ilmastonmuutos
pysähtyy ja kaikki pahat asiat
katoavat, jos kaikki maailman
ihmiset soittavat ilmakitaraa.
Siksi kilpailun päätteeksi jokainen kynnelle kykenevä kutsutaankin soittamaan ilmakitaraa yhtä aikaa Neil Youngin

Rockin’ in the Free World -biisin tahtiin.
Ilmakitarafinaalin tunnelmaa Billmeier ylistää maasta
taivaisiin.”5000 ihmistä ympäri
maailman saapuu katsomaan,
kun muut ihmiset ympäri
maailman riehuvat 60 sekunnin ajan hulppealla lavalla. Ilmakitarointi on hullua, mutta se on nähtävä omin silmin.
Koko homma vaikuttaa aluksi
läpältä, mutta se vie mukanaan.
Vasta sitten tajuaa, että ilmakitaransoitto on omanlaisensa
viihdemuoto, jossa yhdistyvät
urheilutapahtuman, stand up
-keikan ja rock-konsertin parhaat puolet. Eihän siitä voi kuin
tykätä!”

dessa kulttuurihistoriallisestikin arvokkaana nähtävyytenä,
mikä asettaa tiettyjä erityisvaatimuksia tunnollisille tapahtumanjärjestäjille. ”Etenkin
siisteyteen ja turvallisuuteen
on panostettava. Sahasaareen
johtavalla riippusillalla saa olla
vain 20 ihmistä kerrallaan, joten meillä on jatkuvasti turvallisuushenkilöitä valvomassa
kulkua.”
”Haluamme myös pitää
alueen todella siistinä ja hyväkuntoisena, eli tapahtuman jälkeenkin on varmaan
viitisenkymmentä ihmistä
saaressa siivoamassa”, Sirpa Eskola kuvailee. ”Tuomme paikalle vain kevyen
teknisen kaluston. Lähtökohtaisesti paikka on niin kaunis,

että se saa olla pääroolissa.”
Puhelias nainen on myös
löytänyt oman suosikkinsa festivaalin kirjavasta esiintyjäkaartista: ”Fanitan Mikko Alataloa
ihan hulluna! Festarinhan oli
alun perin tarkoitus olla syyskuussa, mutta Mikko olisi ollut
silloin työmatkalla Kiinassa.
Nyt hän onneksi pääsee paikalle”, intoilee Eskola.
”Meidän kattaus on sangen
monipuolinen: on radiosta tuttuja artisteja, kuten Mariska,
lisäksi löytyy nostalgisempaa
puolta ja jotain uuttakin. Esimerkiksi Mirel Wagner on vielä
melko tuntematon. Sanoisin,
että meillä saa sitä, mitä tietää
saavansa, mutta voi myös kuulla
jotain sellaista, mitä ei itse olisi
löytänyt.”

Koiteli, kuohut ja kitarat

”Mutta joki vain virtaa, punoo koskien pirtaa. Vielä
Koiteliin veneeni lasken kun kesä taas saa.” Mikään
ei sovi Kiiminkijoelle niin hyvin kuin Mikko Alatalo!
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Elävää musiikkia keskellä kuohuvaa koskea, saarella, johon
pääsee vain riippusiltaa pitkin?
Kiimingin Koitelinkoskella
moiseen eksotiikkaan pääsee
tutustumaan, kun akustisen
musiikin festivaali Koiteli Elää
kuljettaa Sahasaareen värikkään joukon kotimaisia esiintyjiä. Omaperäisen idean taustalla häärii vastikään perustettu
Koiteli Elää ry, jonka ytimen
muodostavat neljä kotiseudustaan ylpeää kiiminkiläistä.
”Sattumien kautta tähän
päädyttiin”, kertoo Sirpa Eskola, yksi yhdistyksen voimahahmoista. ”Lauri Tuohimaa ja
Markku Ojala, jotka tuntevat
toisensa musiikkipiirien kautta, ottivat yhteyttä ja pyysivät
minun bändiäni tapahtumaan

soittamaan. Minulla on kuitenkin laskettu aika juuri festivaalin aikoihin, joten kieltäydyin
kunniasta. Idea jäi silti kiinnostamaan, joten ehdotin, että tulisin työkaverini Kirsi Eskolan
kanssa mukaan puuhaamaan.”
Koiteli Elää ry on saanut tukea myös muilta paikallisilta.
”Kaikki tahot, kuten kunta ja
pelastuslaitos, ovat olleet todella avuliaita. Myös talkoolaisia
on paljon, yhteensä noin 50-60
henkilöä. Suurin osa on värvätty työvoimaksi perheiden ja ystävien kautta”, kiittelee Eskola.
Siisti saari,
parempi mieli
Koitelinkosken Sahasaari tunnetaan matkailijoiden keskuu-
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Musavideofestareilla kauhotaan
pop- kulttuurin karkkilaarista
Suomen ainoa musiikkivideoille pyhitetty festivaali juhlistaa
musiikkivideoiden ilosanomaa.
Oulun Musiikkivideofestivaalit
kuljettaa valkokankaalle parhaat kotimaiset musavideot ja
värikkäimmät erikoisnäytökset
sekä tarjoilee yleisölle klubiilloissaan harvemmin Oulussa
nähtyjä artistivieraita.
Kotimaiseen musiikkivideokilpailuun ilmoittautui kolmatta sataa videota, jotka pyörivät
18 näytöksessä. Parhaat palkitaan salamyhkäisessä Pumpeligaalassa. Erikoisnäytöksissä
seikkailevat muun muassa popmusiikin voimahahmot Dannysta Queen-yhtyeen Freddie
Mercuryyn, ja omat näytöksensä saavat ainakin rajoja rikkovat
hiphop- ja metallivideot.
Retrospektiivinsä on ansainnut myös menestynyt musiikkivideo- ja mainoselokuvaohjaaja
Miikka Lommi, joka pokkasi
Kemopetrolille ohjaamastaan
Goodbye-videosta Kultapumpelinkin vuonna 2002.
”Se Kultapumpeli on kyllä rakkain OMVF-muisto”,
fiilistelee festivaalilla useaan
otteeseen vieraillut ohjaajamestari. ”Tosin en ollut itse
paikalla Pumpeligaalassa, kun
oli kuvaukset kesken. Eli eihän
se oikeastaan voi olla muisto?”
Musavideo on kuollut,
eläköön musavideo!
Lommin tunnetuin musiikkivideo-ohjaus lienee Bomfunk
MC’s:in Freestyler-megahitti. Uusimpiin töihin lukeutuu
muun muassa Jenni Vartiaisen Mä en haluu kuolla tänä
yönä -video. Hän tekee yhteistyötä myös suomalaisten
elektro-indie-artistien kanssa,

ja syntyvät teokset pursuavat
kokeilunhalua, seksiä ja fantasiaa. ”Videoideni fiilis syntyy
puhtaasti biisiä kuuntelemalla.
Ehkä ohjattavakseni päätyneet
biisit ovat olleet seksuaalisesti
latautuneita tai jotenkin unenomaisia”, Lommi pohtii.
”Toisin kuin useimmat ihmiset, minä en sensuroi itseäni.
Seksuaalisuus on meissä ihmisissä itsessämme, ja minulle se
on yhtä luontevaa kuin syöminen. Fantasia puolestaan
on realismia kiinnostavampaa. Mielestäni on ihan hyvä,
että jotkut tykkäävät vaikka
Big Brother -formaatista, mutta minä rakennan maailman
mieluummin todellisuuden
ulkopuolelta”, Miikka Lommi sanoo.
”Todellisuus on yllättävän
tylsä”, mies jatkaa. ”Siksi ihmiset käyvät leffoissa tai lukevat
kirjoja. Ja kuka sitä loppupeleissä tietää, mikä on unta ja
mikä totta.”
Musiikkiteollisuus on ainakin musiikintekijöiden
näkökulmasta luisunut alati
huonompaan suuntaan, kun
levyjen myynti jatkaa laskuaan.
Musiikkivideolla on kuitenkin vankka paikkansa markkinointityökalujen joukossa.
”Musavideoita tarvitaan edelleen”, Lommi painottaa. ”Ilman videota ei saa näkyvyyttä
edes internetissä. Kyllä ihmiset haluavat jatkossakin katsoa
idoleitaan videoilta. Kuluttajan
näkökulmasta videot kyllä kiinnostavat”, hän kuvailee.
”Mielestäni musiikkivideoita tehdään nyt enemmän kuin
ikinä. Se on formaattina muuttunut kiinnostavammaksi ja
kokeilevammaksi kuin ennen.
Tekniikan helppous on tuo-

nut alalle paljon uusia tekijöitä.
Videoita myös tehdään paljon
enemmän indie-bändeille tai
sellaisille akteille, joilta ei ole
edes julkaisuja tulossa. Siinä
mielessä voidaan kyllä puhua
marginaaliin siirtymisestä, että
näitä alakulttuurien tuotteita
tulee harva internetistä etsineeksi. Parhaat kyllä nousevat
esiin, ja niitä katsotaan maailmanlaajuisesti miljoonia kertoja”, kertoo Lommi.
Danny-shown
45-vuotisjuhlan
kunniaksi
musavideofestareilla
näytetään vauhdikkaita
livetaltiointeja uran
varrelta. Näytökset
Valveella.

Noviisit ja veteraanit
kohtaavat kerran
vuodessa
Oulun Musiikkivideofestivaaleja Lommi kommentoi lämpimästi: ”OMVF on ainutkertainen tilaisuus nähdä läpileikkaus
Suomen musiikkivideoista kerran vuodessa. Henkilökohtaisesti festivaali on myös innostanut jatkamaan. Musavideon
tekijälle on yhtä lailla tärkeää
saada arvostusta, kuin vaikkapa urheilijalle; jokainen kaipaa
työstään kiitosta.”
AV-alan Helsinki-keskeisyyttä Lommi ei pidä ongelmana. ”Ei kaupungilla sinänsä
ole väliä. Uskoisin, että Oulun kaupungin näkökulmasta
on hienoa, kun pidetään popkulttuuria yllä. Ouluun tullaan
mielellään ja aina, festareilla
kohtaavat uudet ohjaajat ja
veteraanit. Siellä saa tutustua
kollegoihin ja vaihtaa ajatuksia,
mitä ei ehkä muuten tapahtuisi”, hän toteaa.
Omaa nimeään kantavasta näytöksestä ansioitunut tekijä ei vielä paljastele suuriakaan: ”Siinä on odotettavissa
seksuaalista unenomaisuutta
ymmärtääkseni”, kuittaa Lommi veikeästi.

24.-28.8.
Liput 0-15 € 3.8. alkaen Kulttuuritalo
Valveen lippumyymälästä.

Parhaat musavideo-ohjaajat
palkitaan Pumpeligaalassa, tällä
kertaa Pohjankartanon koulun
juhlasalissa. Viime vuonna
Kultapumpelista riemuitsi Teemu
Niukkanen. Kuva: Joonas Kerttula.

Ohjelmisto julkistetaan kokonaisuudessaan elokuun alussa. Mukana mm. yli 200
kotimaista musavideota, erikoisnäytöksissä Dannyn uran huippuhetkiä ja terhakoimpia poikabändivideoita. Näytökset
Valveella.
Festariklubeilla 45 Specialissa mm. Shine
2009 & Ewert and The Two Dragons.
Camp-henkisessä Pumpeligaalassa palkitaan parhaat musavideo-ohjaajat la 28.8.
Pohjankartanon Juhlasalissa.
www.omvf.net

Mariska & Pahat Sudet
huipentaa ensimmäistä
kertaa järjestettävän
Koiteli Elää –tapahtuman.

La 20.8.
Sahasaari,
Kiimingin Koitelinkoski
K-18, Liput 20 € - Go Arcticin
myyntipiste (Torikatu 10), Kiimingin
Grilli-Kioski, Kauneushoitola
Mirandas, Kiiminki.
15.00 Portit auki
16.00 Lotta
17.00 Trio TKO
18.00 Mirel Wagner
19.00 Jukka Takalo
20.30 Jarkko Martikainen
22.00 Mikko Alatalo
23.30 Mariska & Pahat Sudet

Koitelista bussikuljetus jatkoklubi
Vanhalle Paloasemalle klo 00.30.
Jatkoklubi klo 01-03.30
Aki Louhela
Vanha Paloasema
www.koitelielaa.fi
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Taide tulee
yöhön
Rehevä, nahkainen ja pirskahteleva. Kukkea, antava ja pyöreä. Oulun Taiteiden Yöstä on
moneksi. Torstaina 25. elokuuta
Oulun valtaavat performanssit,
tanssinäytökset, virkkaus, maalarit ja muusikot - ja ehkä myös
hevoset.
”En tiedä, tuleeko tänä vuonna vikellystä. Täytyykin soittaa
niille heppaihmisille. Tarkoituksena on kuitenkin viedä Lammassaareen hevosia”, hymyilee
Oulun taiteiden yö ry:n toiminnanjohtaja, kulttuuripersoona
Paavo J. Heinonen.
Oulun Taiteiden Yössä edetään aiemmilta vuosilta tutulla
kaavalla: yllättävissä paikoissa
tapahtuu yhtä sun toista. Mitä
tarkkaan ottaen, se nähdään
vasta Yössä. ”Omaa ohjelmaa
voi ilmoittaa mukaan ihan tapahtumapäivään asti. Ja vaikka
ei ilmoittautuisikaan, mihin tahansa voi mennä esiintymään,
kunhan vain ei häiritse muita
taiteilijoita”, Heinonen kertoo.
”Viime vuodesta poiketen
nyt ei ole samanlaista suurta
keskusaluetta kuin Juhlateltta.
Lasaretinväylän Sahasaareen
rakennamme sellaisen Oulun
taiteiden yö ry:n oman jutun

ja toivomme, että sinne mahtuu
väkeä. Saaressa bändit soittaa
ja sen sellaista. Yritämme tehdä paikkaa tutuksi, kun Sahasaaresta on toivottavasti tulossa
uudenlainen kulttuurialue.”
”En halua koordinaattorina
nostaa esiin mitään yksittäisiä
tapahtumia”, painottaa Heinonen. ”Jos mainitsemaan lähtee,
niin sitten pitäisi mainita kaikki.
Sen voin kuitenkin sanoa, että
nyt toteutuu sellaisia juttuja, joita olemme jo monena vuonna
yrittäneet saada kasaan. Luvassa
on hauskoja väriläiskiä. Mutta
ei siitä koskaan tiedä, miten se
menee.”
Myös perinteitä vaalitaan.
”Tänäkin vuonna kolmatta kertaa peräkkäin aion lukea Finnegans Wake -romaanin viimeisen
kappaleen puistonpenkillä kuudelta aamulla”, monitoimimies
nyökyttelee. ”Valitettavasti Yön
aikana en ehdi näkemään itse
paljoakaan, kun olen niin intenOdottamattomia
siivisesti tekemisessä mukana”,
elämyksiä
hän jatkaa pahoitellen.
Heinonen myöntää, että Oulun kaupunki on kaikesta huoTila haltuun siivosti
limatta tehnyt alati parempia,
Paljon nähnyt ja kokenut Hei- kulttuurielämää tukevia päänonen jaksaa vuosi vuodelta vai- töksiä. ”Täällä on ollut korkea

25.8.
Tarkemmat ja lisääntyneet ohjelmatiedot:
www.ouluntaiteidenyo.net
Oulun Taidemuseo
Kasarmintie 7, www.ouka.fi/taidemuseo
Avoinna klo 22 saakka, vapaa pääsy!
Ihmeen lähellä / Jouni Kesti:
Muukalaisooppera / Juhani Hakalahti
– Sinfonia sommittelulle
15.00, 16.00, 17.00
Kynnys ry:n ilmaisullisia kohtaamisia
18–19 Esteettömän tanssin kaikille avoin
työpaja
Hupisaarten taidepuisto
Muun muassa:
14–23 Sammunut maailma -installaatio,
Heidi Stålnacke
17 alkaen
Hyvän mielen talo ry:n yhteisöllinen
taidekohtaaminen (järjestetään
sateella Hyvän mielen talolla,
Puusepänkatu 4)
www.hyvanmielentalo.fi
16–24 Raunion lasten paluu, Sahasaari:
lastenmusiikkiyhtye Mowgli,
HaVaHu, Ruotomieli, Liekkiryhmä
Tulikukka, valokuvanäyttely,
yhteismaalausta, kuoromusiikkia,
runoutta, hc-aerobic…
Lammassaari
Teltta 2011
Tähtitornin kahvila, Linnansaari 1
www.tahtitorninkahvila.fi
11–02 Kulttuurikerrostumia tähtitornissa
Kellari: Tanssillinen tilateos ja
performanssi (Antti Kairakari,
Antti Kaarlela, Hanna Holopainen)
1. krs ja Terassi: Oulun
Sarjakuvaseuran postikortti- ja
jääkaappimagneettityöpaja
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kuttua Taiteiden Yön esiintyjien
asenteesta. ”Aina hämmästyttää
se, miten taiteilijat ja muusikot, ylipäätään ihmiset lähtevät tähän niin pyyteettömästi
mukaan. He tahtovat esiintyä
tuottaakseen muille iloa, mikä
tekee vaikutuksen.”
Heinonen on huomannut
Taiteiden Yön kävijöiden kunnioittavan myös luontoa. ”Pari
vuotta sitten kävelin aamuseitsemän aikoihin Hupisaarilta
kohti keskustaa. Puistot olivat
ihan puhtaita, yleisesti ottaen
tosi siistejä, vaikka siellä oli ollut Taiteiden Yön tapahtumia”,
Heinonen hämmästelee.
Aiemmilta vuosilta Heinonen
nostaa esiin monelle muullekin mieleen jääneen Mieskuuro
Huutajien esiintymisen Lasaretinväylän vanhan voimalan raunioilla. ”Voimala oli virallisesti
semmoinen paikka, johon oli
kielletty menemästä. Siinä oli
hieno tilan haltuunoton aspekti, vaikka sanottiin, että tänne
ette saa tulla, tämä on kaupungin omaisuutta...” Heinonen
muistelee.

17–21 musiikkia: Mushmouthed Talk,
Magpie, Johannes Letto
21.00 Sanataidetta, juontajana Teija Anneli
18–21 2. krs: Kehonkulttuuria
kilpakädenväännön hengessä
1.–2. krs. Kuvataidetta / Jukka Jaako
3. krs: Videoteos / Taija Jyrkäs
Pikisaari
Puunveistonäytös: Toni Iskulehto,
Niilo Komulainen, Rauli Körkkö
Oulun pääkirjasto
Kaarlenväylä 3, www.ouka.fi/kirjasto
11.00 ja 14.00
Pakkalan sali: vauvaelokuvia
vanhemmille, huoltajille ja hoitajille
19.00 ja 21.00,
kirjaston edusta: Teosteos-rumputeos.
Esittää Olli-PA & Funksons
Elban huvimaja
06.00-06.45 (pe)
Finnegans Wake – viimeinen kappale,
lukijana Paavo J. Heinonen
Tervasoihtu
Oulun Kauppatori, www.tervasoihtu.fi
Oulu Folk ry:n iltamat
www.oulufolk.fi
Kauppatori–Sahasaari
18–21 ”Mahtavat maatuskat ja Muhkeat
musikat, sateen sattuessa zontikan
suojassa”: Suomi-Venäjä-seuran
Oulun osasto ry:n Kopeekka-teatteri
sekä itsenäiset taiteilijat venäläisessä
hengessä
Petrellin Saluuna
Rantakatu 4, www.irkku.fi
20.30 Irkkumusiikin jamit,
järjestää The Irish festival of Oulu

nuorisotyöttömyys niin pitkään,
että nuoret on pakotettu keksimään kaikkea pöljää. Kun ei
pääse kouluun tai töihin, on
pakko tehdä kulttuurijuttuja”,
hän miettii. ”Ja kulttuuriin sijoitetut eurot palaavat lopulta moninkertaisina kaupungin
kassaan.”
Puhe kääntyy kulttuuritoiminnan yleiseen tärkeyteen. Miksi
Taiteiden Yö
on tärkeä?
Ky symys
ve-

tää Heinosen vakavaksi:
”En tiedä. Miksi tehdä yleensä yhtään mitään? Miksi katsoa
televisiota lasten kanssa ja syödä
mikroaterioita? Miksi kuunnella
musiikkia? Miksi yrittää katsoa
asioita eri tavalla tai eri kulmasta? En osaa vastata tähän. Miksi
haluaisit

PROTO designtori
Pakkahuoneenkatu 5
15–22 Pakkahuoneenkatu 5:n edustalla
designtorin avajaisohjelmassa
mm. Hoop-A-Trix vannetanssia!
Galleria 5 & Taidelainaamo ARTo:
Hallituskatu 5, arthouse.oulu.net/galleria5
12–21 Konstverket – Taidevirasto ry;
kuvataiteilija Kyougo Matsumoton
ohjelmaa, ARTon kauden taiteilija
Antti Ylönen esittelee teoksiaan
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, www.kulttuurivalve.fi
klo 21 kahvila Minttu:
Siniruoho-yhtye, bluegrass
10–22 Rantagalleria: Kari Soinio – City of
ghosts
10–22 Kummigalleria:
Hertta Kiiski – Siena ten years later
Valvesali ja Valvenäyttämö:
OMVF-näytökset
Oulun tuomiokirkko
17.30–18.30
Kaisu Mikkola ja Matti Rossi
esittelevät 400-vuotiasta Johannes
Messeniuksen muotokuvaa
21.00 Kamariyhtye Valkoinen Delfiini:
Elokuun illan kamarimusiikkia

tehdä kaupungista iloisemman
paikan olla ja elää? Kaikki on
turhaa, turhuuksien turhuus”,
hän hymähtää, mutta jatkaa kuitenkin positiivisempaan sävyyn:
”Taiteiden Yössä voi nähdä sellaista, jota ei ole ennen
osannut katsoa. Itsekin toivon
kohtaavani semmoisia asioita,
joita en osannut
odottaa.”

21–aamuyö
”Bingo all night long”
– taiteiden yön epäviralliset jatkot.
Otto Karhin puisto
17–23 Letkunpuiston taidetuunaamo:
taidettasi tuunaamassa (sarja)
kuvataiteilijat Lauri Ahtinen ja
Henrikki Jokela
Nuclear Nightclub
Uusikatu 23, nuclear.fi
19–21 Poetry Slamin SM-kisan
Oulun karsinta www.huutomerkki.fi
22–04 Fire in the City
Kahvila Mazarine
Hallituskatu 21
19.00 Argentiinalaisen tangon ilta,
järjestävät Oulu Tango ry,
Tanssikoulu Tango ja Kahvila Mazarine
Real Dealin kellarigalleria
Isokatu 10, www.realdeal.fi
Lauri Ahtinen: super_celebrities
Yasmine ry:n tanssisali
Isokatu 84 (sisäpihalta), www.yasmine.fi
18–20 Itämaisen tanssin opetustuokioita ja
esityksiä, Oulun Itämaisen Tanssin
yhdistys Yasmine ry

Kaleva Pointin ikkunat
Kirkkokatu 11, www.kaisunissi.fi
Kaisu Nissin maalauksia

Luulajanpuisto
Karjasilta
Puusta Pudonneet -puuveistosnäyttely

Snooker Time
Kauppurienkatu 9b
16–01 Petra Tannisen Elämänmenua
-kuvataidenäyttely

Paikka tarkentuu / useita paikkoja
Videograffitibommausta: tietokonetaidetta
valittuihin seiniin autosta ympäri Oulua
Paskakaupunni ry:n non-stop-videomatskua,
kotielokuvalyhäreitä sekä keikkataltiointeja
Improvisaatioteatteri Uniikki Unikorni
uniikkiunikorni.wordpress.com

Kulttuuribingo
Mäkelininkatu 29
9–17 avoimet ovet – Kulttuuribingon oma
väki esittäytyy
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Hei sisko, saavu diskoon!
Suomen pitkäikäisin mekaanisen musiikin tapahtuma Time
Tunnel tarjoaa yleisölle kesän
tykeimmät tanssit. Pääesiintyjänä nähdään 80-luvulle kumartavaa analogista elektrodiskoa
laitteistaan paukuttava Rex the
Dog.
Rex the Dogin lasereilla
höystetty lavashow nähdään
Suomessa ensimmäistä kertaa.
Debyyttialbumi Rex the Dog
Show julkaistiin vuonna 2008,
ja omien menobiisiensä rinnalla
mies on väsännyt remiksauksia
muun muassa The Soundsin,
Prodigyn, Robynin ja Depeche
Moden hiteistä.
Arvostetuksi elektronimeksi
kohonnut Rex the Dog aloitti
soittoharrastuksensa vaatimattomasti: ”Ensimmäinen biisi,
jonka opettelin, taisi olla Dallasin tunnari”, muusikko kertoo Too Many Sebastians -blogin kesäkuisessa haastattelussa.
”TV-sarjojen hitit kuulostivat
lapsena todella jännittäviltä.
Niiden vaikutus jäi ihon alle,
niin hyvässä kuin pahassa.”
Villa Nah haluaa
fiilistellä
Lavalle nousee myös kotimainen elektroduo Villa Nah.
Komeetan lailla yli Euroopan
musiikkisfäärien pyyhkäissyt
parivaljakko luottaa musiikissaan kauniiden melodioiden ja
retrosyntikkasoundien liittoon,
mikä on viehättänyt myös monia
muita: Villa Nahin biisejä on
kuultu ainakin Chanelin muotinäytöksessä ja Beverly Hills
90210 -sarjan 2000-luvun versiossa. Time Tunneliin miehet
saapuvat odottavaisin mielin:
”Olen kuullut monilta, että
Time Tunnelissa on aina kova
meno. Hienoa olla osa sitä fiilistä”, kertoo Villa Nahin laulaja
Juho Paalosmaa. ”Olen iloinen,

että Rex the Dog on samalla
keikalla kanssamme, se on kova
kiinnitys.”
Time Tunnelissa nähdään
myös legendaarisen Jori Hulkkosen dj-veto. Suomen menestyneimpiin lukeutuva teknovelho on remiksannut muun
muassa Kid Cudia. Paalosmaa
tuntee Hulkkosen paremmin
kuin hyvin: Hulkkonen on myös
Villa Nahin kehutun esikoislevyn Originin tuottaja.
”Yhteistyö sujui hyvin, eikä
jatkokollaboraatiotakaan ole
poissuljettu”, sanoo Paalosmaa.
”Mutta uuden levyn aika ei ole
vielä, haluamme ensin rakennella kokonaisuutta ilman kiirettä.”
Oma maa mustikka,
ei kun...
Villa Nah keikkaili viime syksyn ja kevään aikana ahkerasti
Keski-Euroopassa ja IsossaBritanniassa. Kotimaan klubien tunnelmaa Paalosmaa ei
silti väheksy. ”Ulkomailla voi
soittaa vaikka minkälaisissa
tapahtumissa, mutta se ei silti
tarkoita, että meininki olisi yhtään parempi. Suomessa voi olla
helpompaa ja kivempaa esiintyä. On kuitenkin kiinnostavaa
nähdä uusia yleisöjä, siinä on
oma eksotiikkansa”, Paalosmaa
vertailee.
Time Tunnelissa tunnelmaa
kohottaa lisäksi liuta muita eturivin artisteja: levyjään saapuvat pyörittämään drum ’n’ bass
-orientoitunut L.A.O.S. Helsingistä, oululainen kaksikko
Timo Juuti & Hector 87 ja Fire
in the City -klubin perustaja
Somepoe. Bassonjytkeen välissä
kelpaa rentoutua sielukkaampien rytmin keskellä, kun soultiskijukat Sampsa Vilhunen ja
Yari esittelevät äänitekokoelmiaan. Tanssikengät tanssijalkaan
ja teatterille!

Englantilaista elektroa
Time Tunnelissa tarjoilee
Rex The Dog.

La 27.8.
22-04 - Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2
Liput 18/20 € - Ennakkoliput myy Levykauppa Äx ja
Stockmannin One Way. K-18
Rex the Dog
Villa Nah
Jori Hulkkonen
L.A.O.S.
Timo Juuti & Hector 87
Somepoe
Sampsa Vilhunen
Yari
Yhteistyössä Oulun Musiikkivideofestivaalit
www.handprod.com

Laulaja-säveltäjä Juho Paalosmaa ja perkussioista vastaava Tomi Hyyppä muodostavat
sydämellistä syntikkapoppia soittavan Villa Nahin.

Mitkä ihmeen Juhlaviikot?
Oulun Juhlaviikkoja koordinoi joulukuussa
2010 perustettu Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Oulun seudun tapahtumajärjestäjät ovat
huomanneet, että yhdessä voidaan olla
enemmän. Tapahtumat eivät ole kilpailijoita, vaan toistensa täydentäjiä – resursseja
yhdistämällä myös uuden mahdollistajia.
Tänä vuonna toiminta käynnistyy yhteismarkkinoinnilla, pitkällä tähtäimellä tavoitteena on tapahtumajärjestäjän näkökulmasta tuotantojen järkeistäminen, mikä
mahdollistaa yleisön kannalta oleellisen
seikan: laadukkaat sisällöt.
Pyörää ei kuitenkaan yritetä keksiä uudestaan, joten elokuisen verkoston toiminnassa

hyödynnetään muualla toimivaksi todistettua
konseptia. Paikallisten ja pohjoissuomalaisten
taiteentekijöiden voimavarat saadaan saman
varjon alle, ja muodostetaan hyvällä tavalla
omaperäiset Oulun Juhlaviikot.
Yhteystiedot

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
PL 42, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite

Kulttuuritalo Valve, 2 krs.
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Festivaalikoordinaattori
Katri Dahlström

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry:n hallitus
Jussi Vilkuna (pj), Kari Kuivamäki, Paavo J.
Heinonen, Hanna Jakku, Jukka Takalo, Antti
Kairakari, Taina Ronkainen.
Kesätyöntekijät
Jaakko Härkönen, Jussi Kotila, Janina Laukkanen, Camilla Perttula, Marianna Vilkman.
Käsiohjelmalehti

Päätoimittaja Emmi Pääkkönen
Elämyspuisto Oulu 2011 (P) -teksti Sami
Henrik Haapala, muut Emmi Pääkkönen
Taitto Laboratorio Uleåborg
Painopaikka Kaleva Kustannus Oy
Levikki 93 000
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Yhteistyössä:

Kiitokset Oulun Kaupunki, Oulun Valistustalo
Oy, Forum24, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulunsalon kulttuuri-instituutti, Club
Teatria, Ravintola Rauhala, Oulun kaupunginteatteri, Kulttuuritalo Valve, Korjaamo,
Sanomalehti Kaleva, Ouluon.fi sekä muut
yhteistyökumppanit ja tukijat.
www.oulunjuhlaviikot.fi
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Kitaralla
tai
ilman.
Forum24
on siellä.

Oulun Juhlaviikkojen ilmeen suunnitteli

www.uleaborg.com
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