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1.–31.8.2019

Ohjelmalehti 
– Ota talteen!

Elojazz 1.–4.8.
Jazzia ja rytmimusiikkia Prunnitorilla

sekä kaupungin puistoissa ja ravintoloissa

Oulunsalo Soi 8.–11.8.
Tunnelmallinen kamarimusiikkifestivaali täynnä yllätyksiä

Oulun Muusajuhlat 13.–18.8.
Poikkitaiteellinen sanataidefestivaali

Oulussa ja Oulun seudulla

Oulun Taiteiden Yö 15.8.
Kortteleittain vapaata taidetta, kulttuuria ja viihdettä kaikille

Koiteli Elää 17.8.
Suomen kaunein festivaali

Ilmakitaransoiton
MM-kisat 21.–23.8.
Maailman parhaat ilmakitarataiteilijat koolla Oulun 

kansainvälisesti tunnetuimmassa karnevaalissa. Make air not war!

Oulun  Musiikkivideofestivaalit
 22.–25.8.
Musiikkivideoita, elokuvia ja popkulttuurin kiehtovia ilmiöitä

Ekstrat 
Mykkäelokuvakonserttisarja 4.8., 12.8. ja 18.8. (Valvesali)

Flow-sirkus 28.-31.8. (Valvesali)

Kaksin käsin: tanssillinen teatteriteos 3.8., 4.8. ja 11.8. (Kokardiklubi)

Nuotin vieressä on tilaa -kuoropäivä 31.8.

Koiteli Elää lapsille 31.8.

Makrokonsertit 
Intiimit konsertit lähellä artisteja.

Lippuarvonta somekanavilla.

www.oulunjuhlaviikot.fi
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Valitse parhaat 
palat, kokeile 
uutta tai vedä 
kulttuuriähky
Seitsemän festivaalia, satoja tapahtumia, Oulun juh-
laviikkoihin kuuluva verkosto on loihtinut Oulun seu-
dulle yhdeksättä kertaa elämysten elokuun.

Tapahtumien hevijuuseri käyttää monitaiteelli-
sen tarjonnan hyväkseen ja vetää kuukauden aikana 
kunnon kulttuuriähkyn. Oulun juhlaviikoilla ohjelmaa 
on muutamaa päivää lukuunottamatta joka elokuun 
päivälle.

Kulttuuririennoissa marinoitumattomille Oulun 
juhlaviikot on myös oiva paikka kokeilla uutta kevy-
esti. Suurin osa tapahtumista on pääsymaksuttomia, 
ohjelmaan törmää melkein vahingossakin mm. ka-
duilla, kahviloissa ja kirjastoissa ja sopivia juttuja löy-
tyy lasten tai varttuneemman porukan kanssa kulki-
essa.

Omien suosikkien löytämiseksi verraton apu on 
Oulun juhlaviikkojen mobiilisovellus. Sovellukseen 
voi merkitä omat suosikit muistiin, löytää perille kar-
tan avulla ja ostaa lipun ennakkoon konsertteihin ja 
esityksiin.

Joskus olen kuullut väitteen, että Oulu ei ole kult-
tuurikaupunki. Jos siltä tuntuu, niin tervetuloa Ou-
lun juhlaviikoille toteamaan, kuinka väärä todistus 
tuo kaupungistamme onkaan!

Pia Alatorvinen, 
Oulun juhlaviikkojen toiminnanjohtaja

Oulun juhlaviikot 
1.–31.8.2019

Elämysten elokuu!

s. 3 Mykkäelokuvien konserttisarja 
Mykkäelokuvat herätetään henkiin 
elävällä säestyksellä

s. 4–5 Elojazz 1.–4.8. 
Perinteinen oululainen jazz- ja 
rytmimusiikkifestivaali tuoreella otteella

s. 6–7 Oulunsalo Soi 8.–11.8. 
Kamarimusiikkifestivaalin 
ohjelmassa jännittäviä uutuuksia

s. 8–9 Oulun Muusajuhlat 13.–18.8. 
Kymmenien tapahtumien 
poikkitaiteellinen sanataidefestivaali 

s. 10 Oulun Taiteiden Yö 15.8. 
Taiteen tekijät valtaavat kaupungin 
kadut, puistot ja kuppilat

s. 10 Koiteli Elää 17.8. 
Suomen kaunein festivaali, loppuunmyyty

s. 11 Ilmastonmuutos ja maailmanrauha 
-symposiumi 23.8. 
Maailman pelastava ideakilpailu, 
keskusteluja ja kulttuuria Rotuaarilla

s. 12 Ilmakitaransoiton MM-kisat 21.–23.8. 
Oulun kansainvälinen tavaramerkki, 
rokin ja rauhan karnevaali

s. 13-14 Oulun Musiikkivideofestivaalit 22.–25.8. 
Maailman vanhin musiikkivideofestivaali 
vahvalla popkulttuurimausteella

s. 15 Nuotin vieressä on tilaa -kuoropäivä 31.8. 
Oululaiset lauluyhtyeet ja kuorot 
yhteiskonsertissa Rotuaarilla ja 
kaupungin kuppiloissa 

s. 16. Makrokonsertit ja Ekstrat
  Festivaaliohjelmaa täydentää 

mm. nykysirkus ja teatteri

Älä eksy 
ohjelmistoon, lataa 
Oulun juhlaviikkojen 
sovellus!

• Koko ohjelma aina ajan tasalla
• Merkitse omat suosikkisi muistiin
• Kartta näyttää tapahtumapaikat

Lataa ilmaiseksi App Storesta ja 
Google Playsta.

OULUN JUHLAVIIKKOJEN OHJELMALEHTI

Toimitus Katariina Mäkelä, Pia Alatorvinen
Taitto Laboratorio Uleåborg
Painopaikka Kalevaprint, Oulu
Levikki 92 000

Oulun juhlaviikkoja koordinoi joulukuussa 2010 
perustettu Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Yhdistyksen hallitus
Erkki Liimatta (pj), Pirjo Yli-Maunula (vpj), Katri 
Dahlström, Sirpa Eskola, Paavo J. Heinonen, Suvi 
Helanen, Kari Miettunen, Terhi Mustonen, Juhani 
Oivo, Jukka Takalo.

Yhteystiedot
Oulun juhlaviikot, PL 42, 90015 Oulun kaupunki

Kulttuuritalo Valve, 2. krs. Hallituskatu 7

info@oulunjuhlaviikot.fi
www.oulunjuhlaviikot.fi
facebook.com/oulunjuhlaviikot
youtube.com/oulunjuhlaviikot
Instagram @oulunjuhlaviikot

Kiitokset
Oulun kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Forum24, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun Energia, 
Metsähallitus, Arina, Oulun innovaatioallianssi, 
Kulttuuritalo Valve, Sanomalehti Kaleva sekä 
muut yhteistyökumppanit ja tukijat. Kiitos myös 
jäsenyhteisömme Jazz 20 ry, Huutomerkki ry, Koiteli 
Elää ry, OMVF ry, Airnest Productions Oy, Flow 
Productions, Haavemylly, sekä Oulun taiteiden yö ry 
lukuisine yhteistyökumppaneineen. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Yhteistyössä

Oulun juhlaviikot on

 

Autathan meitä vähentämään ympäristökuormitusta.

www.oulunjuhlaviikot.fi

Kaveritapahtuma: 
Oulu Pride 5.–11.8.

Oulun juhlaviikot on yhdenvertaisuuden puolella, ja 
kaveritapahtumanamme onkin elokuussa järjestettä-
vä Oulu Pride. Pridella on myös paljon kulttuurioh-
jelmaa.

Katso Oulu Priden ohjelma osoitteesta oulupride.fi.
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Elokuvan historian alkumetreil-
lä ääni ei mahtunut samaan fil-

miin kuvan kanssa. Mykkäelokuvia 
säestettiin 1890-luvulta 1920-lu-
vulle elokuvateatterin tasosta 
riippuen pianolla, kinouruilla tai 
orkesterilla. Säestys loi tunnelmaa 
ja auttoi katsojia keskittymään 
elokuvaan, sillä musiikki vähensi 
taustamelua. Säestäjät päättivät, 
minkälainen musiikki soi elokuvan 
taustalla. Jokainen elokuvanäytös 
oli siis ainutlaatuinen. 

2000-luvulla uutta nousukaut-
taan elävät mykkäelokuvat ve-
tävät teatterit täyteen ja yllyttä-
vät uudenlaisiin poikkitaiteellisiin 
kokeiluihin. Uudetkin mykkäelo-
kuvat ovat sekä nuoren elokuva-
yleisön että elokuvakriitikkojen 
mieleen. Muun muassa vuonna 
2012 tehty ranskalainen mykkä-
elokuva The Artist niitti Oscarei-
ta ja espanjalainen Lumikki kahmi 

www.oulunjuhlaviikot.fiMykkäelokuvat Oulun juhlaviikoilla 2019

4.8. klo 16.00
Valvesali
Charles Chaplinin Kultakuume, jonka 
säestää The Corridoors of Sound 
Collective.
 
12.8. klo 19.00
Valvesali
Radiopuhelimien tulkinta Jean 
Epsteinin Usherin talon häviö -elokuvan 
äänimaailmasta.

 

18.8. klo 16.00
Valvesali
Robert Wienen Tri Caligarin kabinetti. 
Saksalaisen ekspressionismin ehkä 
juhlituimman tuotoksen säestävät Lau 
Nau, Topias Tiheäsalo ja Hermanni 
Ylitepsa. 

Liput ennakkoon 20 e/16 e. Sarjalippu 
(kaikki kolme konserttia): 45 e (vain en-
nakkoon) Kulttuuritalo Valveen lippumyy-
mälä ja Oulu10-palvelupisteet, Ticketmas-
ter (+käsittelymaksu) Kaikukortti käy. Liput 
ovelta 23 e.

Lau Naun, Topias Tiheäsalon ja Hermanni Yli-Tepsan trio säestää 
Robert Wienen Tri Caligarin Kabinetti -mykkäelokuvaa.
Kuva: Rosa Särkkä

Elävä säestys tekee
mykkäelokuvasta ainutkertaisen

Espanjan Oscareina tunnettuja 
Goya-palkintoja.  

Säestetyt mykkäelokuvat ovat 
festivaalien kohokohtia kaik-
kialla, mutta Oulussa niistä on 
päässyt nauttimaan vain harvoin. 
Marraskuussa pyhäinpäivän tie-
noolla vuosittain järjestettävän 
IIK!!-kauhuelokuvafestivaalin 
mykkäelokuvakonsertit vetävät 
poikkeuksetta Iin (T)yöväentalon 
nurkkiaan myöten täyteen naut-
timaan menneiden vuosikym-
menien tunnelmasta ja ainutlaa-
tuisesta kokemuksesta. Oulun 
juhlaviikot haluaa tarjota nyt 
kolme mahdollisuutta erilaiseen 
elokuvakokemukseen.

Konserttisarja toteutetaan yh-
teistyössä Iikkuvat ry:n ja Oulun 
Elokuvakeskuksen kanssa. Elä-
myksissä mukana myös Labora-
torio Uleåborg, Luova Työmaa ja 
Pohjois-Suomen Työterveys.

Radiopuhelimet tulkitsevat elokuvan äänimaisemaa 12. elokuuta.
Kuva: Jaani Föhr

Mykkäelokuvakonserttisarja



4 Oulun juhlaviikot 1.–31.8.2019   –   www.oulunjuhlaviikot.fi

www.elojazz.com

Naisvoimaa Elojazzeilla

Elojazz 1.–4.8.

Elojazzeil la saadaan naut-
tia runsaasta naisenergias-

ta: mukana ovat muun muassa 
upea Johanna Försti, Emma-pal-
kittu Emma Salokoski, nouseva 
jazzbasisti Kaisa Mäensivu sekä 
palkittu jazzlaulaja ja säveltä-
jä Nina Mya.

Moni jazzfestivaali on viime 
vuosina ottanut teemakseen 
naismuusikot. Myös artistit itse 
ovat huomanneet, että yhä use-
ammat säveltäjät, sovittajat ja 
tuottajat ovat naisia. ”Se on us-
komattoman hieno asia”, Johan-
na Försti hehkuttaa.

Försti toteaa, että on hienoa 
olla mukana festivaalilla, joka 
näyttää yleisölle erityylistä musii-
killista osaamista – oli esiintyjän 
sukupuoli sitten mikä tahansa.

Emma Salokoski huomauttaa, 
että esimerkiksi popmusiikkiin 
verrattuna jazzissa naissoittajat 
ovat edelleen melko harvassa. 
Sukupuoliroolit ovat hänen mu-
kaansa jazzin puolella aika perin-
teiset.

”Minusta avainsana on siinä, 
että jokainen saa tehdä sitä mitä 
haluaa, ja ilmaista itseään va-
paasti sillä tavalla, jonka kokee 
omakseen. Jos se on sitä, että 
tytöt laulavat ja pojat soittavat, 
niin olkoon se jokaisen oma va-
linta. On kuitenkin vaarallista, jos 
siitä vedetään sellaisia johtopää-
töksiä, etteivät tytöt voisi soittaa 
tai pojat laulaa,” Salokoski muis-
tuttaa.

Salokosken mielestä sukupuoli-
jakaumaa ei tulisi liikaa alleviivata 
ja korostaa. ”Ei saisi esimerkik-
si tehdä isoa numeroa siitä, että 
’katopa, tyttö kirjoitti biisinsä 
ihan ite’, sillä se toimii usein tar-
koitustaan vastaisesti.”

Hän on kuitenkin tyytyväinen 
ajan tuomaan muutokseen, sillä 
varsinkin nuoremmalle sukupol-
velle sukupuoliroolit ja -jakau-
mat eivät enää ole mitään luon-
nonlakeja. Salokoski uskoo, että 
tulevaisuudessa sukupuoli-iden-
titeetit, ultrafeminiinisyys, tosi-
miehisyys, muunsukupuolisuus 
ja kaikki sieltä välistä, ympäril-
tä ja ulkopuolelta koetaan ihan 
jokapäiväisenä asiana. ”Jokai-
sen identiteetti on jokaisen oma 
asia.”

 
Kaivataan 
monipuolisempia 
esikuvia
Elämänvalinnoissa esikuvat ovat 
ratkaisevassa asemassa. ”On 
luonnollista, että nuorena identi-
fioidutaan johonkin taitavaan esi-
kuvaan ja ryhdytään sen myötä 
samalle alalle”, Salokoski toteaa.

Salokosken mielestä olisi rikas-
tuttavaa, jos esikuvat olisivat mo-
nipuolisia ja edustaisivat kaiken-
laisia sukupuoli-identiteettejä. 

”Suomessa ei aiemmin ole esi-
kuvat olleet kauhean monipuo-
lisia. Paula Vesala on sanonut 
sen osuvasti laulussaan: Mä syn-
nyin siellä missä tytöt ei soita ki-
taraa.”

Myös Försti korostaa esiku-
vien merkitystä. ”Esikuvat, jot-
ka näyttävät, että ’näinkin voi 
tehdä’, antavat taatusti kipinää 
nuoremmille sukupolville.” Sekä 
Salokoski että Försti ovat sitä 
mieltä, että muutos on ollut hi-
dasta, mutta sitä tapahtuu pa-
rempaan koko ajan.

”Koen, että tämä on suures-
sa muutoksessa, ja nykyään nii-
tä esikuvia on. Esimerkiksi Vesa-
la. Nyt esille on toivon mukaan 
nousemassa myös erilaisia miesi-
dentiteettejä edustavia esikuvia, 
jotka nuoret kokevat omikseen, 
esim. Tuure Boelius. Toivon mu-
kaan näitä tulee lisää, ja esim. 
transsukupuolisetkin saisivat tai-
tavat esikuvansa valtavirtaan, 
eikä niitä tavallinen heterokaan 
vieroksuisi”, Salokoski toteaa. 

”Ilmaisutapoja on niin paljon, 
ja esiintymiskulttuuri on hyvin ri-
kas ja antoisa, jos vain avaa sil-
mänsä, korvansa ja ajatusmaail-
mansa.”

Emma Salokoski 2.8. Prunnitori

Johanna Försti 1.8. Tuiran kirkko

Nina Mya 3.8. Voimala 1889
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Elojazzin taiteellisena johtajana toimii tämän 
hetken arvostetuimpien jazzmuusikoiden 
joukkoon kuuluva trumpetisti Jukka Eskola, 
ja tuotannosta vastaa Jazz-20 ry.
 
Torstaina tunnelmoidaan avajaiskonsertissa 
Tuiran kirkossa, ja pääkonsertit järjestetään 
viikonloppuna tuttuun tapaan Rauhalan Pa-
tiolla ja Prunnitorilla.
 
Ohjelmaa täydentää jo viidettä 
kertaa järjestettävä Jazzpuisto. 

Torstai 1.8. 
 

Klo 19.00 Avajaiskonsertti
Tuiran kirkko
Liput 28 € ovelta / 25 € ennakkoon
Ovet avataan klo 18.
Johanna Försti Gospel
 
Johanna Försti, yksi Suomen monipuolisim-
mista ja taitavimmista laulajista, tuo ava-
jaiskonserttiin kirkossa harvoin koettua tun-
nelmaa. Konsertissa kuullaan perinteisen 
gospelin lisäksi nykypäivän populaarimusiikkia.
 
Klo 21.00 The Boys of Sumner
Jumprun patio
Vapaa pääsy
 
The Boys of Sumner koostuu oululaisista pit-
kän linjan ammattimuusikoista. Yhtye soittaa 
oppi-isänsä Stingin klassikoita vuosien varrelta 
maustettuna parilla The Policen kappaleella.

 
Perjantai 2.8. 
Klo 17.00 Janne Mikkonen Boppin’ Soul
Jumprun patio
Vapaa pääsy
 
Janne Mikkonen Boppin’ Soul vie kuulijansa 
kuplivalle 60-luvulle paikantamalla vuosikym-
menten jazzjulkaisujen häikäilemättömiä, likai-
sia, sielukkaita ja intohimoisia hetkiä.
 
 
Klo 18.30 Prunnitori Rauhala
Liput ennakkoon 43 € / 38 €, portilta 48 €
Kahden päivän lippu ennakkoon 80 €, por-
tilta 85 €

 
Klo 18.30 Pope Puolitaival Nordic4
Klo 20.15 Emma Salokoski & Ilmiliekki 
Quartet
Klo 22.00 In the Spirit of Jaco Pastorius: 
Timo Hirvonen, Jussi Lehtonen, Jukkis Uo-
tila & OASBB
 
Oululaislähtöisen saksofonisti Pope Puolitaipa-
leen uusi yhtye Pope Puolitaival Nordic4 jul-
kaisee levyn syyskuussa 2019, ja Elojazzin per-
jantaina on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla 
maailman ensi-illassa yhtyeen ennen julkaise-
matonta materiaalia. Erikoisuutena kokoon-
pano soittaa Oulu Trilogian, joka on sävelletty 
ihmisille, joita Oulu on koskettanut.
 
Emma-palkittu, erittäin monipuolinen tulkitsija 
Emma Salokoski on esiintynyt maamme eturi-
vin muusikoiden kanssa niin sinfoniaorkesterin 
solistina kuin rockfestivaalien päälavoillakin. 
Teosto-palkittu Ilmiliekki Quartet on yhtyeen 
alkutaipaleelta lähtien nauttinut kansainvälistä 
arvostusta.
 
Illan huipentaa kansainvälisen tason trion, Hir-
vosen, Lehtosen ja Uotilan, kohtaaminen Ou-
lun parhaista soittajista kootun Oulu All Star 
Big Bandin puhaltajien kanssa. Yhdessä he tul-
kitsevat Jaco Pastoriuksen groovaavaa musiik-
kia pimenevässä illassa.
 
 
Klo 23.30 Jatkoklubi: Kaisa & Severi with 
Olli Estola + jamit
Voimala 1889
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €

Perjantain jatkoklubilla vibrafonisti Severi 
Pyysalon sekä kontrabasisti Kaisa Mäensivun 
muodostama duo esittää svengaavaa ja ener-
gistä jazzia, joka perustuu kommunikaatioon 
ja hetkessä olemiseen.
 
 
Lauantai 3.8. 

 
Klo 12.00–16.00 Jazzbrunssi
Tuba Food & Lounge
19,50 €

Rennolla otteella etelän tuhteja makuja jazzin 
kera nautittuna värikkäässä miljöössä. Terve-
tuloa!
 
Klo 12.00–17.00 Jazzpuisto
Åströmin puisto
Vapaa pääsy
 
Klo 12.00 BeatBack Orchestra
Klo 13.00 MEG
Klo 14.00 ClusterFunk
Klo 15.00 Juho Lapinlampi Quintet
Klo 16.00 Skø

 
Jazzpuisto on koko perheelle suunnattu pää-
symaksuton tapahtuma, jossa jokainen osallis-
tuja tuo oman palasensa olohuoneeseen. Ter-
vetuloa nauttimaan, kuuntelemaan, olemaan 
ja jakamaan yhteistä tapahtumaa!
 
 
Klo 15.00 Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes
Jumprun patio
Vapaa pääsy
Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes on 7-miehinen 
perinteistä Dixieland-jazzia soittava yhtye. Sjö-
wall on koonnut ympärilleen hulvattoman jou-
kon alan ammattilaisia, ja tuloksena on raikas-
ta ja piristävää jazzia yleisön riemuksi.
 
Klo 18.00 Prunnitori Rauhala
Liput ennakkoon 43 € / 38 €, portilta 48 €
Kahden päivän lippu ennakkoon 80 €, por-
tilta 85 €
 
Klo 18.00 OYJO
Klo 19.00 Severi Pyysalo & The Mokners
Klo 20.30 Joey DeFrancesco Trio
Klo 22.00 Sami Saari & Jazzpojat
 
OYJO eli Oulu Youth Jazz Orchestra on Ma-
detojan musiikkilukion sekä Oulun konservato-
rion yhteinen nuoriso –big band, joka on toi-
minut jo vuosia loistavana ponnahduslautana 
kohti ammattimuusikkoutta.
 
Vibrafonisti Severi Pyysalo, basisti Timo Hirvo-
nen ja rumpali Jussi Lehtonen ovat maamme 
nykyjazzin raskassarjalaisia.
 
Tänä kesänä kansainvälistä väriä ohjelmistoon 
tuo neljä kertaa Grammy-ehdokkaana ollut 
amerikkalainen Joey DeFrancesco, jota on 
kutsuttu maailman parhaimmaksi Hammond-
urkuriksi.
 
Sami Saari & Jazzpojat -yhtyeen musiikki on 
korvia hivelevää ja tanssittavan svengaavaa 
jazzia ja soulia meiltä ja muualta.

 
Klo 23.30 Jatkoklubi: Nina Mya “Music of 
Burt Bacharach” + jamit
Voimala 1889
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €
Jatkoklubilla kansainvälisen tason huippuar-
tisti Nina Mya esittää huippukokoonpanol-
la tribuutin Bacharachille. Illan aikana kuul-
laan helmiä Bacharachin pitkän uran varrelta 
jazzsovituksina.
 
 
Sunnuntai 4.7. 

 
Klo 18.00 Päätösklubi
Voimala 1889
Liput 8 € ovelta
 
Klo 18.00 John Terry Band
Klo 19.15 Heikki Ruokangas & Anne-Mari 
Kanniainen
 
Nuorista oululaisista musiikinopiskelijoista 
koostuva John Terry Band soittaa taidokkaasti 
uudelleensovitettuja jazz-standardeja ja myös 
omaa musiikkiaan.
 
Heikki Ruokangas & Anne-Mari Kanniainen 
-duon musiikillinen ilmaisu liikkuu free jazzin, 
kansanmusiikin ja avantgarden välimaastoissa.
 

Tänä kesänä kansainvälistä vä-
riä Elojazz-ohjelmistoon tuo 

amerikkalainen Joey DeFran-
cesco, jota on kutsuttu maailman 
parhaimmaksi Hammond-urkurik-
si. Hän on aloittanut Hammond-
urkujen soittamisen jo nelivuoti-
aana. 

1930-luvulla patentoidun Ham-
mondin suosio soittimena on 
vaihdellut, mutta nyt erikoisen 
soundin soittopeli on jälleen suo-
siossa.

DeFrancesco on levyttänyt 
ja kiertänyt muun muassa Ray 
Charlesin, Van Morrisonin, Dia-
na Krallin, Nancy Wilsonin ja 
George Bensonin kanssa. Hän 
on ollut neljä kertaa Grammy-
ehdokkaana ja hänet on nimetty 

”Hammond Hall of Fame” -kun-
niagalleriaan vuonna 2014 sekä 
Philadelphian Music Walk of Fa-
meen vuonna 2016.

Nuoruusvuotensa Philadel-
phiassa viettäneen DeFrances-
con musiikilliset juuret ovat eri-
tyisesti jazzissa ja bluesissa. 
Nykyisin hänen ainutlaatuinen 
musiikkinsa edustaa perinteistä 
tyyliä modernilla otteella.

Prunnitori lauantai 3.8. kello 
20.30
Joey DeFrancesco, hammond-
urut, trumpetti
Khary Abdul Shaheed, rummut
Troy Roberts, kontrabasso, sak-
sofoni

Maailman parasta 
Hammond-taiturointia

Tanssijalkaa kutittaa Sami Saari
Sami Saari ja Jazzpojat hoitavat Elojazz-yleisön tanssitarpeet 
lauantai-illan päätteeksi. Yhtyeen musiikki on korvia hivelevää ja 
tanssittavan svengaavaa jazzia ja soulia. Saari on tunnettu suo-
malaisen soulmusiikin pienviljelijänä ja suurkuluttajana. Sielultaan 
jazzmies on koonnut yhtyeen, jossa pettämätön svengi yhdistää 
voimansa karismaattisen solistin kanssa.

Prunnitori lauantai 3.8. kello 22
Sami Saari, laulu, kitara 
Mikael Myrskog, piano 
Eero Seppä, basso 
Mikko Arlin, rummut
Pope Puolitaival, saksofoni
Tapio Maunuvaara, trumpetti

Jazzpuistossa nuoria kykyjä 
ja piknikmeininkiä
Lauantain Jazzpuisto kutsuu kaupunkilaiset kuulemaan paikalli-
sia jazzkykyjä leppoisan piknikin merkeissä. Pääsymaksuttomassa 
koko perheelle sopivassa tapahtumassa Åströmin puistossa Rau-
halan edustalla kuullaan viittä yhtyettä.

Jazzpuistossa on perinteisesti muutamia myyntikojuja ja kivaa 
kesätekemistä koko perheelle.

Jazzpuisto lauantai 3.8. kello 12–17

www.elojazz.comElojazz 1.–4.8.

Valokeilassa 
Timo Hirvonen & 
Jussi Lehtonen

Elojazzin Valokeilassa loistaa komp-
piduo Timo Hirvonen ja Jussi Lehto-
nen. Duo taipuu rytmimusiikin kaik-

kiin osa-alueisiin ja tyylisuuntiin, 
mutta erityisesti jazzmusiikis-
sa heillä on omanlaistaan vir-
tuositeettia. Kaksikko toimii 
myös Koko Jazz Clubin tai-
teellisina johtajina.

Elojazzeil la komppiparia 
kuullaan perjantaina In the 
Spirit of Jaco Pastorius -kon-
sertissa sekä lauantaina Se-
veri Pyysalo & The Mokners 
-kokoonpanossa ja jatkoklu-
billa Nina Myan kanssa.
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Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaali esittelee 
tänä vuonna täysin uuden konserttikonseptin, 
kamarimusiikkisafarin. Safarilla pääsee nauttimaan 
neljästä erilaisesta konsertista Oulun keskustan 
alueella tunnelmallisissa konserttipaikoissa. 

Kamarimusiikkisafari 
vie pintaa syvemmälle

Safariemäntänä toimii palkittu 
toimittaja, kirjailija ja klassi-

sen musiikin asiantuntija Minna 
Lindgren. Lindgren luotsaa sa-
fariseurueen konsertista toiseen 
taatusti viihdyttävällä tavalla.

Hän kertoo yhdessäolon ole-
van kamarimusiikkisafarin ainut-
laatuisena ideana. ”Siellä oikeasti 
vietetään aikaa yhdessä: tutustu-
taan musiikin tiimoilta ja keskus-
tellaan siitä. Näin syntyy kontak-
tia ihmisten välillä.” 

Kamarimusiikkisafarilla syntyy 
välitön kontakti yleisön kesken, 
mikä puolestaan vaikuttaa suo-
raan tällaisen kontaktin synty-
miseen myös muusikoiden kes-
ken. ”Safari on mielenkiintoista 
ohjelmaa pullollaan oleva, ylei-
söä osallistava tapahtuma, jossa 
voi kysyä ja vaihtaa mielipiteitä”, 
Lindgren hehkuttaa.

Safariopas aikoo itse valmis-
tautua safarille perehtymällä tar-
kasti siihen, millaista musiikkia 
konserteissa kuullaan. ”Mielestä-
ni on aina oleellista tietää, mihin 
aikaan ja ympäristöön musiikki 
on syntynyt – se auttaa ymmär-
tämään, miksi se on juuri sellaista 
kuin se on.”

Kamarimusiikkisafarin matka 
alkaa Oulun taidemuseolta, jos-
sa esiintyvät belgialainen jousi-
kvartetti Taurus ja kitaristi Otto 
Kentala. Sieltä matka jatkuu viu-
listi Kreeta-Maria Kentalan ja 

cembalisti Tea Polson polskan 
pyörteisiin. Tämän jälkeen mu-
siikkitarjonnasta vastaavat Juho 
Punkeri ja pianisti Joonas Aho-
nen, jotka esittävät uuden, Veli-
Matti Puumalan Oulunsalo Soille 
säveltämän teoksen. Safarin vii-
meisen konsertin puhaltaa huu-
liharppukvartetti Sväng. Koko 
safari päättyy iltanuotiolle, jossa 
taiteilijat ja yleisö kohtaavat ren-
nossa kamarimusiikkijamittelun 
tunnelmassa. 

Keskiviikko 7.8.
Klo 17.00–18.30 
Vuoden kuvataiteilijan Aapo Huhdan si-
vunäyttelyn avajaiset
Oulunsalon kirjasto
Vapaa pääsy
Block on valokuvaessee nykyajan metro-
polista ja ihmisen paikasta siellä. Näytte-
lyn lisäksi tapahtumassa kuullaan lyhyitä 
otteita Oulunsalo Soi -festivaalin taite-
lijoiden musiikista. Näyttely on avoinna 
31.8. saakka.

Torstai 8.8. 

Klo 12.00–13.00
Kisällien lounaskonsertti
Teatteriravintola Vänmanni
Vapaa pääsy
Oulun konservatorion nuoret muusikko-
toivot esittäytyvät Kreeta-Maria Kentalan 
juontamassa lounaskonsertissa.

Klo 19.00–21.30 
Iltamat
Oulunsalon Nuorisoseuran talo
Liput: 20/18/12 €, ovelta 25 €

Jäljet johtavat sylttytehtaalle! Festivaa-
li käynnistyy tapahtuman synnyinseudul-
la, Nuorisoseuran talon kyläiltamilla, jossa 
kaikki festivaalin esiintyjät ovat paikalla.

Perjantai 9.8. 

Klo 12.00–13.00 
Kisällien lounaskonsertti
Teatteriravintola Vänmanni
Vapaa pääsy
Oulun ammattikorkeakoulun nuoret muu-
sikot framilla.

Klo 17.00–19.00 
Vuoden kuvataiteilijan Aapo Huhdan 
päänäyttelyn avajaiset
Oulunsalon kirjasto 
Vapaa pääsy
Block on valokuvaessee nykyajan metro-
polista ja ihmisen paikasta siellä. Näytte-
lyn lisäksi tapahtumassa kuullaan lyhyitä 
otteita Oulunsalo Soi -festivaalin taitelijoi-
den musiikista. Näyttely on avoinna 15.9. 
saakka.

Klo 19.00–20.15
Masurkan mestarit ja oikein hengittämi-
sen taito

Tulindbergin Sali
Liput: 20/18/12 €, ovelta 25 €
Pianisti Joonas Ahonen ja huuliharppuyh-
tye Sväng puhaltavat pölyt pois Chopinin 
musiikista.

Klo 22.00–23.00
Beethovenin parempi marssi
Vanha Paloasema Bar, K18
Liput: 20/18/12 €, ovelta 25 €
Lantrinki-yhtye Kaustiselta sekoittelee 
kaustislaista poljentoa klassisen musiikin 
suosikkiteemoihin.

Lauantai 10.8. 

Klo 12.00–21.30
Kamarimusiikkisafari 
4 konserttia, 4 konserttipaikkaa sekä 
iltanuotio
Liput 75/70/46 €, ovelta 90 €
Ennakkoluulottomille ja rohkeille seikkai-
lijoille on mahdollisuus tunkeutua pintaa 
syvemmälle musiikin maailmaan. Hyppää 
kyytiin tarkkailemaan oikeita muusikoi-
ta työssään! Koko kamarimusiikkisafarin 
kävelymatka yhteensä on noin kaksi ki-
lometriä. Konsertteihin voi ostaa lippuja 
myös erikseen. 

Klo 12.00–13.00
Savannin belgialainen ruokalepo
Oulun taidemuseo
Liput 22/20/14 €, ovelta 25 €. Lippu sisäl-
tää taidemuseon näyttelyn.
Lauhkea härkänelikko Taurus lekottelee 
Lekeun adagion paisteessa, kunnes kita-
risti Otto Kentala saa laumaan vauhtia. 
Lhoyerin kitarakonsertosta ponnistetaan 
Schulhoffin ja Piazzolan tansseihin.

Klo 13.45–14.45
Naarasleijonat polskan äärellä 
Voimala 1889
Liput 20/18/12 €, ovelta 25 €
Tahtilajit rytisevät, kun barokkiviulisti 
Kreeta-Maria Kentala ja cembalisti Tea 
Polso vaeltavat polskan maisemissa ja 
saavat kynsiinsä harvinaisen hurjaa var-
haisbarokkimusiikkia.

Klo 14.45–15.45
Safaribuffet 
Voimala 1889
Liput ennakkoon 25 €
Hengenravinnon lomassa huolehditaan 
tankkauksesta seisovan pöydän luona.

Klo 16.15–17.15
Viidakon kuninkaat herkkinä 

´
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Jousikvartetti Taurus

Juho Punkeri

Huuliharppukvartetti Sväng

Safari on yleisöä 
osallistava tapahtuma, 
jossa voi kysyä ja 
vaihtaa mielipiteitä.””
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Oulunsalo Soi on mukana Kaikukortti-ohjelmistossa. Kaikukortilla voi hankkia 
lipun festivaalin kaikkiin konsertteihin. Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa ta-
loudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana 
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kaikukortti on esitettävä lippua hankkiessa. Kortilla ei voi hankkia lippua 
verkkokaupasta.

Oulun Kaikukortti-verkostossa on noin 20 kulttuurikohdetta. Kaikukortilla 
voi käyttää myös muiden Kaikukortti-alueiden kulttuuritarjontaa.

Oulun kaupungintalon juhlasali
Liput 20/18/12 €, ovelta 25 €.
Purokalastusta, meritunnelmaa ja 
auringonlasku tenori Juho Punkerin ja 
pianisti Joonas Ahosen lied-konsertissa, 
jossa haaviin tarttuu myös osia Veli-Matti 
Puumalan uudesta teoksesta Hommages 
fugitifs II.

Klo 18.00–19.00
Hyeenat nälkäisinä
Aleksinkulman juhlasali
Liput 20/18/12 €, ovelta 25 €
Ainutlaatuinen mahdollisuus bongata sa-
massa konsertissa mitä tahansa musiikkia Si-
beliuksesta tangoon taiturillisina huuliharp-
pusovituksina – ja tietenkin myös musiikin 
hyeenalauma Svängin omia sävellyksiä.

Klo 19.30–21.30
Iltanuotio
Prunnitori ja Voimala1889, K18
Liput 10 €, ovelta 15 €. Lipun hintaan kuu-
luu kaksi makkaraa.
Makkaranpaistoa ja iltaserenadeja sa-
farin päätteeksi. Rentoa rupattelua ja 
summausta päivän tapahtumista yleisön 
ja esiintyjien kesken. Sään salliessa iltaa 
vietetään Prunnitorilla, sateen sattuessa 
Voimala1889:n tiloissa.

Sunnuntai 11.8. 

Klo 14.00–16.00
Maailman ääriin
Kokkokankaan seurakuntakeskus
Liput: 20/18/12 €, ovelta 25 €
Joonas Ahonen ja Taurus-kvartetti palaa-
vat yllätysten ja oivallusten festivaalin pää-
töspäivänä perusasioiden äärelle. Klassikko 
Beethoven ja tiivistämisen mestari Webern 
saattelevat yleisön maailmoja syleilevän 
Brahmsin pianokvinteton pariin.

Klo 19.00–21.00
Päätöskonsertti: Barokin juhlaa
Oulun tuomiokirkko
Liput: 20/18/12 €, ovelta 25 €
Pohjoiset barokkiorkesterit kokoavat voi-
mansa festivaalin lopetuskonserttiin. Ba-
rokkiviulun Paganini Anton Steck puikoissa 
ja solistina, musiikkina korvia hivelevää ita-
lialaista ja saksalaista musiikkia. Solisteina 
myös Oulun seudun omat pojat Juho Pun-
keri ja Pekka Elsilä sekä Pauliina Fred.

Kokonaan uudenlaisen kon-
serttikonseptin on kehittänyt 

Oulunsalo Soi -festivaalin uusi 
taiteellinen johtaja Kreeta-Maria 
Kentala. Hän kertoo safari-idean 
saaneen alkunsa Oulunsalo Soi 
-ohjelmatiimin kanssa käydyis-
tä keskusteluista, joissa tuotta-
jat esittelivät hänelle mahdollisia 
konserttipaikkoja keskustassa. 

”Siitä syntyi ajatus konsert-
tisafarista, jossa kävellään kon-
serttipaikasta toiseen safa-
riemännän johdatuksella ja 
nautitaan musiikista, hyvästä 
seurasta sekä Oulun keskustan 
hienoista miljöistä.”

Kamarimusiikkisafarin ohella 

22. Oulunsalo Soi -festivaalilla 
mukana on matalan kynnyksen 
musiikkikokemuksia, yllätyksel-
lisiä soittajakokoonpanoja sekä 
myös häivähdys kansanmu-
siikkia. ”Musiikki edellä men-
nään”, muun muassa vanhan 
musiikin uranuurtajana ja kan-
sanmusiikin taitajana tunnettu 
kaustislainen viulisti Kentala 
lupaa.

Tämän vuoden festivaalin 
päätöskonsertissa sunnuntaina 
kuullaan yhteistyössä soittavat  
pohjoisen yhtyeet, kun Kentala 
yhdistää oman Barocco Borea-
lensa ja Oulun barokkiorkeste-
rin nimekkäisiin solisteihin Ou-

lun tuomiokirkossa. 
Hänen mukaansa festivaalin 

sielu tulee yhdessä tekemisestä. 
“Lahjakkaat ihmiset kokoontu-
vat yhteen, ja saa nauttia yhdes-
sä musisoimisesta.”

Kentala otti festivaalin joh-
dettavakseen Virpi Räisäseltä 
vuoden 2018 festivaalin jälkeen. 
Hän kertoo olevansa todella 
otettu ja innoissaan, sillä juhli-
en tunnelma ja taso ovat olleet 
Räisäsen luotsaamana ainutlaa-
tuisen hienoja. “Yritän pitää sa-
manhenkistä, iloisen innovatii-
vista ja taiteellisesti uudistuvaa 
meininkiä yllä tulevinakin vuo-
sina.”

Festivaalin sielu
syntyy yhdessäolosta

www.oulunsalosoi.fiOulunsalo Soi 8.–11.8.2019
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Kreeta-Maria Kentalan ensimmäisessä festivaaliohjelmistossa on 
yllätyksiä ja yhdessäoloa musiikki edellä.

Veli-Matti Puumalan 
muotokuvat 
ensiesityksessä

Nykysukupolvemme lahjakkaimpiin suomalaissäveltäjiin 
lukeutuva Veli-Matti Puumala on säveltänyt Oulunsalo 
Soille kuusi pianokappaletta, jotka kuullaan ensimmäis-
tä kertaa festivaalilauantaina Oulun kaupungintalon juh-
lasalissa.

Puumala on valinnut bagatelliensa lähtökohdaksi itsel-
leen tärkeitä henkilöitä. Kappaleet piirtävät muotokuvia 
tunnetuista muusikoista kuten Schubertista ja Stravins-
kysta, mutta toisaalta myös säveltäjän henkilökohtaisis-
ta suhteista kuten puolisosta. Sarjasta löytyy myös Puu-
malan keväällä edesmenneen opettajan Risto Väisäsen 
muistolle sävelletty fuuga.

Puumala on monipuolinen säveltäjä ja Sibelius-Akate-
mian sävellyksen professori. Puumala on palkittu mm. 
Teosto-palkinnolla ja Erik Bergmanin juhlavuoden pal-
kinnolla. Puumalan teoksia esitetään niin kotimaisilla 
kuin kansainvälisilläkin lavoilla. Hän asettaa sävellystyön-
sä tavoitteet korkealle ja hänen teoksensa haastavat 
kuulijaa uusilla ja yllätyksellisillä elementeillä.

Tenori Juho Punkerin ja pianisti Joonas Ahosen lied-
konsertissa kuullaan Puumalan lisäksi Franz Schubertia 
ja Aarre Merikantoa. 

Konsertti: Viidakon kuninkaat herkkinä
La 10.8.2019 klo 16.15–17.15,
Oulun kaupungintalon juhlasali
 

Veli-Matti Puumala
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Kolme erilaista polkua sanataiteeseen

Koko perheen 
Muusajuhlat
Lasten lukutaito heikkenee ja 
kirjat eivät kiinnosta, mutta 
Muusajuhlilla sanataide villitsee 
kaikenikäiset tarinoiden, musii-
kin ja ponien avulla.

Lasten runolautakunta 13.8. 
kello 18, Oulun kaupunginkir-
jaston lastenosasto: Lapset ar-
vioivat kotimaisia lastenrunoja.

En ala -äijäbaletti 16.8. kel-
lo 16, Konst o. Deli, kulttuuri-
talo Valve: Muusat goes after 
work -tilaisuuden aluksi esiin-
tyy ikämiesten äijäbalettiryh-
mä, joka kiinnostaa ja huvittaa 
vauvoja ja mummoja. Baletin 
jälkeen vuorossa on oululaista 
sarjakuvataidetta aikuisempaan 
makuun Keijo Ahlqvistin, Lauri 
Ahtisen ja Sira Moksin kynistä.

Alma-rouvan tarinoita 17.8. 
kello 12, Villa Hannala: Sari 

Kokkonen tarinoi Alma-rouvan 
roolissa Villa Hannalan histo-
riasta. Villan torniinkin pääsee 
piipahtamaan.

Muusat poniteatterissa 
17.8. kello 18, Pritneyn po-
niteatteri, Tyrnävä: Koko per-
heen tapahtumassa laulaa Ana-
nias Rummukainen mm. siitä, 
minne menee päivällä kuu ja 
mikä on se lintu, joka sanoo 
huhuu. Musiikkia kantrihenges-
sä tarjoilee Floridan broilerit ja 
mukana menossa ovat Pritney-
poni ja muut eläimet.

Feminiinit, feministit 
ja muut hullut naiset
Naiset ottavat sanataiteen hal-
tuun kirjallisuudessa, komiikas-
sa, räpissä ja lavarunoudessa. 

Artistin muotokuvia nuoruu-
den vuosilta 15.8. kello 17, 
Oulun kaupunginkirjaston Lai-

turi: Pirjo Suvilehto ja Jyri-Jussi 
Rekinen keskustelevat feminii-
nistä kirjallisuudessa ja taitees-
sa. Mikä on tämän ajan naisen 
asema Virginia Woolfin, Edna 
O’Brienin ja Minna Canthin jat-
kumossa?

Säämuusaklubi 15.8. kel-
lo 20, Tuba Food & Lounge: 
Torstain muusaklubin sääaiheis-
ta sanataidetta maustaa stand 
up naisten suusta. Lavalla enti-
nen punkkari, nykyinen feminis-
ti Maria Oiva sekä koomikko, 
kotitalousopettaja Inka Valima, 
joka luonnehtii itseään näin: 
”Jos sanot peiliin kolme ker-
taa suvakkifeministi, niin Inka 
ilmestyy kylpyhuoneeseesi ker-
tomaan raakakakkureseptejään 
ja tarinoita seksielämästään.” 

Räppäävät naiset 16.8. kello 
17, Oulun kaupunginkirjaston 
Laituri: Heini Strandin Hyvä 
verse -teos Suomen räppäävis-
tä naisista kertoo korostetun 
maskuliinisessa rap-maailmassa 
toimimisesta.

Antennihipat 18.8. kello 21, 

Snooker Time: Muusajuhlat 
päättävissä kemuissa runoimp-
ron ja musiikkiesitysten lomas-
sa kuullaan myös helsinkiläisen 
lavarunoilija Jenni Nikinmaan 
esitys Hullun naisen seikkailu-
runoja.

K-18
Matti Nykästä mukaillen seksi-
hän se on aina mielessä, mutta 
luetaan nyt ensin. Nykäsenkin 
voi muuten tavata Muusajuhlil-
la monologinäytelmässä Hyp-
py sumuun 14.8. kello 19 Voi-
mala 1889:ssä, liput 12/11 €.

Seksuaalisuus, kaupallisuus 
ja toimeentulon pakko nyky-
kirjallisuudessa 13.8. kello 19, 
Oulun kirjallisuuden talo: Ilma-
ri Leppihalme käsittelee seksu-
aalisuuden ja kaupallisuuden 
yhdistymisen ilmiötä kirjallisuu-
den kautta.

Seksuaalisuus eri ikäkausi-
na 14.8. kello 19.30, Oulun 
kaupunginkirjaston Laituri: 
Pitääkö porno kieltää nuorilta 
ja loppuuko seksi vaihdevuo-

siin? Keskustelemassa kirjailija, 
seksuaalikasvattaja Nina Hon-
kanen ja mielenterveyshoitaja, 
seksuaalikasvattaja Heidi Maria 
Huotari.

Saako sotakirjoissa kuvata 
seksiä? 16.8. kello 19.30, Ou-
lun kaupunginkirjaston Laituri: 
Kauko Röyhkä ja Petri Laukka 
keskustelevat seksikuvauksista 
sotakirjallisuudessa.

Pornoa-konsertti 16.8. kel-
lo 21, Tuba Food & Lounge: 
Lönnrotin keräämät seksilaulut 
naisen nautinnosta raikuvat tä-
män päivän sanaston kanssa. 
Amanda Kauranteen konseptia 
on kuvailtu ”parhaaksi pornok-
si, mitä oon nähny”. Liput 8/7e.

Kuudestoista Oulun Muusajuhlat 
-sanataidefestivaali tarjoilee tuttuun 
tapaan runoesityksiä, kirjailijahaas-
tatteluja ja kirjallisuuskeskusteluja, 
mutta mukana on myös muun muas-
sa sarjakuvaa, teatteria ja musiikkia 
eri muodoissaan.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei 
toisin mainita.

Tiistai 13.8.
Klo 12.00 Runolounas
Tuba Food & Lounge
Riika Ruottinen, Toni Rissanen

Klo 18.00 Lasten runolautakunta

Oulun kaupunginkirjaston lasten-
osasto Lapset arvioivat kotimaisia 
lastenrunoja.

Muusat laiturilla
Oulun kaupunginkirjasto, tapahtu-
matila Laituri

Klo 17.00 Synnytyskertomuksia: 
Siipirikko
Eero Pokelan omaelämäkerrallinen 
teos Siipirikko kuvaa elämää sodan 
jälkeisessä Suomessa.

Klo 17.30 Synnytyskertomuksia: 
Heinäpään ravisankarit
Erkki Hujasen teos Heinäpään ravisan-
karit paljastaa, miten oululaiset raviur-
heilun sankarit nousivat lajin huipulle.

Klo 18.00 Kirjallisuuskeskustelu: 
Elämäni kustannustoimittajana
Kokenut kustannustoimittaja Samuli 
Knuuti kertoo, miten kustannusky-

symys ylitetään ja kannattaako haa-
veilla kirjailijaksi ryhtymisestä.

Klo 18.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Dokumentaarinen fantasia
Jarkko Korpua ja Matti A. Kemi 
avaavat dokumentaarisen fantasian 
käsitettä. 

Klo 19.00 Pienoispaneeli: Scifi-
klassikoiden visiot
Tulevaisuuskuvitelmien äärellä tähti-
tieteilijä Pertti Rautiainen, kirjailijat 
Jenny Kangasvuo ja Mia Myllymäki.

Klo 19.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Antoisat anakronismit
Kirjailija Jaakko Markus Seppälä sot-
kee nykypäivää historialliseen tai ku-
vitteelliseen tarinaan.

Muusat kirjallisuuden talossa
Oulun kirjallisuuden talo, Sepän-
katu 9

Klo 19.00 Seksuaalisuus, kaupalli-
suus ja toimeentulon pakko nyky-
kirjallisuudessa
Kirjallisuudentutkija Ilmari Leppihal-
me

Klo 19.30 Samuli Knuuti: Vaikeas-
ta kirjallisuudesta
Kustannustoimittaja Samuli Knuuti

Klo 20.00 Aution saaren inhokit
Antti Putkonen, Hilkka Haaga ja Jar-
no Mällinen kertovat, mitä kirjaa he 
eivät ottaisi autiolle saarelle.

Klo 20.30 Juha Penttinen esittää: 
Dementia
Monitaiteilija Juha Penttinen lukee 
haastattelemansa pohjoispohjalai-
sen, frontaalidementiaan sairastu-
neen miehen ajatelmia Pohjoismais-
ta ja Lapista.

Keskiviikko 14.8.

Klo 12.00 Runolounas
Tuba Food & Lounge
Nina Juustila, Aapo Kukko

Klo 17.00 Muusat kirjastossa: 
Nina Honkanen
Pyhäjoen kirjasto
Nina Honkasen Pohjakosketus on 
kuvaus parisuhdehelvetistä, mutta 
myös elämäniloinen selviytymista-
rina.

Muusat laiturilla
Oulun kaupunginkirjasto, tapahtu-
matila Laituri

Klo 17.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Mieli laboratoriona
Mielen laboratorio -teoksen kirjoit-
taja Ari-Pekka Skarp ja meditaatio-
tutkija Juha Lamminaho.

Sanataidefestivaali Muusajuhlien poikkitaiteelliseen 
ohjelmistoon kuuluu tänäkin vuonna lähes 80 
tilaisuutta. Poimimme runsaudensarvesta kolme 
polkua sanojen ja kirjallisuuden pyörteisiin.

www.huutomerkki.fi/muusajuhlat/2019Oulun Muusajuhlat 13.-18.8.

Nina Honkanen

M. A. Numminen
Pauliina Vanhatalo

Miki Liukkonen

Kauko Röyhkä
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Klo 18.00 Synnytyskertomuksia: 
Tämänilmaiset
Miten kirjoittaa oman lapsen kuole-
masta? Juuri ilmestynyt Tämänilmai-
set on Anna Elina Isoaron kolmas ru-
nokokoelma.

Klo 18.30 Pienoispaneeli: Merki-
tyksellinen vanhuus
Viime vuonna edesmenneen profes-
sori Antti Eskolan Vanhuus-teoksen 
teemoista keskustelevat kokemus-
asiantuntija Ritu-Tuuli Alatalo ja van-
hustyöntekijä Mervi Siljander. 

Klo 19.00 Kirjallisuuskeskuste-
lu: Yhtenäiskulttuuri – Totta vai 
tarua?
Tomi Kiilakoski ja Aapo Kukko.

Klo 19.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Seksuaalisuus eri ikäkausina
Seksuaalisuudesta keskustelevat 
Nina Honkanen ja Heidi Maria Huo-
tari.

Klo 18.00 Levottomia unia – koti-
konsertti
Montanhovi, Muhos
Edith Södergranin runoja tulkitsee 
sanataiteilija Teija Anneli. Runojen 
lomassa Kari J. Hartikainen säestäji-
neen tulkitsee muun muassa Oskar 
Merikannon tuotantoa. Ilmoittaudu 
10.8. mennessä info@runonjalaulun-
duetto.fi.

Klo 18.00 Kirjanjulkistamistilai-
suus: Tommi Takkunen
Kolo Lounge
Oululainen esikoiskirjailija Tommi 
Takkunen kertoo teoksestaan Tule-
vaisuus kuuluu bingoemännille.

Klo 18.30 Muusat kolossa
Kolo Lounge
Runoilijat Heli Slunga ja Merituulia 
lukevat tekstejään. Jalo Seppänen 
esittää kappaleitaan.

Klo 19.00 Matti Nykänen – Hyppy 
sumuun
Voimala 1889
Näyttelijä Tatu Mönttisen doku-
menttiteatterimainen monologi-
näytelmä raottaa ovea Suomen le-
gendaarisimman urheilijan mieleen. 
Liput 12 € ovelta, ennakkoon 11 € 
Billettosta.

Klo 19.00 Muusaklubi
Tuba – Food and Lounge
Anna Elina Isoaro, minilukupiiris-
sä Nick Caruson ja Dani Rabaitonin 
teos Piereskeleekö se – kaikki eläin-
ten suolikaasuista, supersankaripai-
nija Black Peider, vaihtoehtorockyh-
tye Rastas. Liput 7 € ovelta.

Torstai 15.8.
Klo 12.00 Runolounas
Tuba Food & Lounge
Silja Kejonen, Julian Owusu

Klo 17.00 Muusat kolossa
Kolo Lounge
Runoilijat Eeva Maria al-Khazaali, 
Armi Kotajärvi, Saaga Sees, Taipale, 
Veikko Autto ja Merja Leppiluoto lu-
kevat tekstejään. Eetu Mikkola esit-
tää kappaleitaan.

Muusat laiturilla
Oulun kaupunginkirjasto, tapahtu-
matila Laituri

Klo 17.00 Puheenvuoro: Artistin 
muotokuvia nuoruuden vuosilta
Pirjo Suvilehto ja Jyri-Jussi Rekinen 
keskustelevat feminismistä kirjalli-
suudessa. 

Klo 17.30 Synnytyskertomuksia: 
Kääpiöistä kolosseihin
Kirjailija Ville-Juhani Sutinen paljas-
taa teoksensa Kääpiöistä kolosseihin 
syntyhistorian.

Klo 18.00 Kirjallisuuskeskustelu: 
Paavo Rintala
20 vuotta sitten kuolleen Paavo Rin-
talan tuotannosta keskustelemassa 
Aapo Kukko ja Antti Viitala.

Klo 18.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Pääseekö taiteella taivaaseen?
Taiteen ja luovuuden merkityksestä 
puhumassa psykoanalyytikko Hannu 
Sikkilä ja kirjailija, runoilija ja musiik-
kiterapeutti Jukka Tervo.

Klo 19.00 Synnytyskertomuksia: 
Loka
Sentencedin kitaristi Sami Lopakan 
juuri ilmestynyt kirja Loka kertoo sii-
tä, millaisia menneisyyden tahroja 
jokainen kantaa.

Klo 19.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Propagandan historia
Keskustelemassa Ville-Juhani Suti-
nen ja Perttu Brännare. Sutinen on 
kirjoittanut yhdessä Silja Pitkäsen 
kanssa teoksen Propagandan histo-
ria.

Klo 18.00 Muusat kirjastossa:
M. A. Numminen
Kempeleen kirjasto
Haastattelussa monitaiteilija M. A. 
Nummisen kirjailijapersoona.

Klo 20.00 Säämuusaklubi
Tuba Food & Lounge
Runosäälautakunta (Matti A. Kemi, 
Jarkko Korpua ja M. A. Numminen) 
arvioi sääaiheisia runoja. Matias 
”Kesä-Massi” Ahtisen säähavainto-
lauluja ja kuvataidetta, Inka Valiman 
perheväkivaltaa ja seksuaalista häi-
rintää käsittelevää komediaa, koo-
mikko Maria Oiva, jazztrio Kuura. 

Klo 21.00 
Jeesuksen saappaanjäljen jäljillä
Tähtitornin kahvila
Kirjallisuutta, musiikkia ja sarjaku-
vaa yhdistävässä esityksessä Jarmo 
Stoor, Heikki Hallanoro ja Harri Filp-
pa.

Perjantai 16.8.
Klo 12.00 Runolounas
Tuba Food & Lounge
Heidi Haataja, Antti Viitala

Klo 16.00–18.00
Muusat goes after work
Konst o. deli
Tilaisuuden aluksi esiintyy En ala -äi-
jäbaletti. Klubi-isäntä Aapo Kukon 
vieraina sarjakuvataiteilijat Keijo Ahl-
qvist, Lauri Ahtinen Ja Sira Moksi.
 
Klo 15.00
Muusat kirjastossa: Kauko Röyhkä
Limingan kirjasto
Tuotannostaan ja elämästään kirjaili-
jana saapuu kertomaan Kauko Röyh-
kä, joka on vuodesta 1980 lähtien 
ärsyttänyt, järkyttänyt ja ihastuttanut 
lauluillaan ja romaaneillaan.

Muusat laiturilla
Oulun kaupunginkirjasto,
tapahtumatila Laituri

Klo 17.00 Kirjallisuuskeskustelu: 
Räppäävät naiset
Heini Strandin teos Hyvä verse (Into 
2019) kertoo Suomen räppäävistä 

naisista miesvaltaisella kentällä. 

Klo 17.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Aatteet Rosa Liksomin kirjoissa
Keskustelun aiheena on Rosa Likso-
min tapa tarkastella fasismia, kom-
munismia ja kapitalismia. Vieraana 
Rosa Liksom -tutkija Kasimir Sand-
backa, jota haastattelee Jaana Mär-
synaho.

Klo 18.00 Kirjallisuuskeskustelu: 
Sopeutumattomat
Tieteenhistorioitsija Katariina Parhin 
elokuussa ilmestyvä teos Sopeutu-
mattomat (Siltala) kuvaa tulkintoja 
psykopatiadiagnoosin saaneista po-
tilaista suomalaisissa mielisairaalois-
sa.

Klo 18.30 Pienoispaneeli: Voiko 
kirjailija olla yhteiskunnallinen vai-
kuttaja?
Voiko kirjallisuus osoittaa yhteiskun-
tamme epäkohtia? Vieraina tutkija 
Tomi Kiilakoski ja kulttuuripersoona 
Alpo Suhonen. Keskustelua johdat-
telee Heidi Karhu.

Klo 19.00 Pienoispaneeli: Sotaku-
vaukset ja henkilötarinat
Pauli Vepsäläinen, Mika Kulju, Ro-
bert Brantberg

Klo 19.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Saako sotakirjoissa kuvata seksiä?
Aiheesta puhuu Kauko Röyhkä. 

Klo 18.00–20.00 & la 17.8.
klo 11–17 Lavarunouspaja
Kulttuuritalo Valve
Työpajan ohjaa Harri Hertell. Lisätie-
toja ja ilmoittautuminen Kansalais-
foorumi.fi.

Klo 20.00 Muusat pihalla
Kahvila Piha
Kirjailijavieraana Sami Lopakka, Ka-
tariina Parhi esittää Akseli Nikulan 
teosta Degeneroituneet psykopaa-
tit, runoja Santtu Puukka, Koppero-
teatterin Sydänkohtauksia-näytelmä, 
Vaikeat Ihmiset United sekä Kaisa 
Halmkronan runomuotokuvia.

Klo 21.00 Konsertti: Pornoa
Tuba Food & Lounge
Voiko pornosoundeilla soittaa polk-
kaa? Lavalla Amanda Kauranne, Hel-
mi Camus, Minna Koskenlahti ja Sini 
Siipola. Liput ovelta 8 €, ennakkoon 
7 € Billettosta.

Klo 21.00 Muusat goes Hobla
Iin työväentalo
Hobla ry:n klubilla olutjoogaa, Immu 
Suomisen rappiorunoja, Jalot Pojat 
musisoi julkisten vessojen seinäkir-
joituksista, kantria, bluesia ja folkia 
soittaa Ramblin Tane Lee. Klubin 
päättävän Von2Braunin äänimaail-
massa yhdistyy DJ Shaahin koneet 
ja trumpetit Pete Heikkisen basso-
kuvioihin ja J. Helttusen laulamiin ta-
rinoihin. Liput ovelta 8 €, ennakkoon 
7 € Billettosta.

Klo 21.00 Muusat konsertissa:
M. A. Numminen & Costa Rica 
Soul Quartet
Voimala 1889
M. A. Nummisen ikiviherryksiä säes-
tää Costa Rica Soul Quartet. Läm-
mittelijöinä imitaattori Mauri Anneli 
Numminen ja Nimittäin! Liput ovelta 
15 €, ennakkoon 14 € Billettosta.

Lauantai 17.8.
Klo 12.00 Alma-rouvan tarinoita
Villa Hannala
Alma-rouvan roolissa Sari Kokkonen 
tarinoi Villa Hannalan historiasta. 

Muusat kolossa
Kolo Lounge

Klo 12.00 Minilukupiiri: Suru

Lukemistona Krista Launosen Ofe-
lian suru ja Markku Siltalan Hän oli 
siinä.

Klo 12.30 Minilukupiiri: Köyhyys
Teemana nykysuomalainen köyhyys: 
Ossi Nymanin Röyhkeys, Noora Val-
linkosken Perno Mega City sekä Ju-
hana Petterssonin Kuparihärkä.

Muusat laiturilla
Oulun kaupunginkirjasto, tapahtu-
matila Laituri

Klo 13.00 Kirjanjulkistamistilai-
suus: Anne Roth
Anne Rothin uutuus Tarunhohtoinen 
Tankavaara – kultakylän tarinoita 
kertoo suomalaisen kullanhuuhdon-
taperinteen historian.

Klo 13.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Vallan pakinaa
Jukka Ukkola ja Pauli Vepsäläinen 
keskustelevat Eero Materon Juma-
lasta seuraavat -teoksen innoittami-
na vallasta.

Klo 14.00 Synnytyskertomuksia: 
Mrs. Milkyway
Laura Laakson esikoisromaani Mrs. 
Milkyway sukeltaa lentoemännän 
sielun syvyyksiin.

Klo 14.30 Synnytyskertomuksia: 
Kaunis maailma
TaoLin kertoo uudesta novellikoko-
elmastaan Kaunis maailma.

Klo 15.00 Synnytyskertomuksia: 
Hiljaisuuden mestari
Miki Liukkosen Hiljaisuuden mestari 
on hauska ja riivattu romaani.

Klo 15.00 Muusamatinea
Villatehdas, Pikisaari
Live!Runolautakunnan runoilijoi-
na Riika Ruottinen, Timo Myllymäki 
ja Eeva-Kaarina Sarastamo. Lauta-
kunnassa Jarkko Korpua, Matti A. 
Kemi ja yllätysvieras. Epe Niirasen 
naamioperformanttinen runoesitys 
sekä Minna Mikkosen monitaiteelli-
nen Amelian luut – installaatio. Lauri 
Peisteri esittää duona kappaleitaan 
ja maailmanmusiikkiyhtye Hulentka 
soittaa hysterofolkiaan.

Klo 17.00 Muusat kotona
Sepänkatu 12 B, Oulu
Olohuonekonsertissa laulaja-laulun-
tekijä Panu Ahtinen.

Klo 18.00 Muusat poniteatterissa
Pritneyn poniteatteri, Tyrnävä
Koko perheen tapahtumassa Ana-
nias Rummukaisen laulut vievät kur-
kistamaan, mitä kuuluu Batmanille ja 
missä luuraa Robin Hood, Floridan 
broilerit, shetlanninponi Pritney ja 
muita eläimiä

Klo 18.00 Muusat ymmällään
Åströmin puisto
Puistovisa kaikesta kirjallisuuden lie-
peillä lojuvasta. Tuba tarjoaa palkin-
not

Klo 19.00 Kuulin kui helizi fado – 
elokuun fadolauluja
Kulttuuritalo Valve
Arvostettu fadolaulun tulkki Kirsi 

Poutanen sekä säveltäjä-pianisti Esa 
Helasvuo synnyttävät sielukasta fa-
doenergiaa. Liput 12 € Valveen lip-
pumyymälästä ja Ticketmasterista.

Klo 19.00 Muusaklubi
Tuba Food & Lounge
Alpo Suhonen julkistaa Muusa-kir-
joituskilpailun voittajat. Open mic 
-osuudessa kaikki voivat esittää 
omia runojaan! Rokkikirjallisuuskes-
kustelussa Mika Kivelä ja Janne Ne-
vala, kiinalais-suomalaisen TaoLinin 
stand upia, freejazz-yhtye Preerioi-
den pääelinkeino sekä Äyräs (mm. 
Kauko Röyhkä). Liput ovelta 10 €, 
ennakkoon 9 € Billettosta.

Sunnuntai 18.8.
Muusat laiturilla
Oulun kaupunginkirjasto, tapahtu-
matila Laituri

Klo 13.00 Synnytyskertomuksia: 
Tuulesta temmattu elämä
Pauliina Vanhatalo kertoo kirjastaan 
Tuulesta temmattu elämä.

Klo 13.30 Kirjallisuuskeskustelu: 
Eettinen lukeminen
Kirjallisuudentutkija Ilmari Leppihal-
me jututtaa kirjallisuuden professori 
Sanna Karkulehtoa eettisestä luke-
misesta.

Klo 14.00 Kirjallisuuskeskustelu: 
Häätanssia ja humppahousuja – 
Elias-lastenkirjan yhteiskuntakriit-
tistä luentaa
Sukupuolentutkimuksen dosentti 
Vappu Sunnari keskustelee kirjailija 
Essi Kummun kanssa.

Klo 13.00 Muusat huoltoasemalla
Hailuodon SEO-huoltoasema
Kaisa Halmkrona esittää runojaan. 
Kirjailijavieraana Ari Paulow.

Klo 16.00 Mykkäelokuvakonsertti: 
Tri Caligarin kabinetti
Kulttuuritalo Valve, Valvesali
Elokuvan säestää Lau Nau, Topias 
Tiheäsalo ja Hermanni Ylitepsa. Li-
put ovelta 23 €, ennakkoon 20/16 €.

Muusat tähtitornissa
Tähtitornin kahvila

Klo 16.00 Pienoiskonsertti:
Petteri Pyhtilä

Klo 16.30 Tähtitornin lukupiiri:
Puhukko nää oulua?
Teoksen Oulu kieliyhteisönä luke-
neet Satu Lapinlampi ja Osmo Hyö-
välti avaavat lukukokemuksiaan.

Klo 17.00 Nisun himo –
Sevillanas Oulun murteella
Flamencoyhdistys Palo Nuevon ryt-
miryhmä Pullaposket esittää Katri 
Rauanjoen kirjoittaman Oulun mur-
teelle käännetyn version Sevillanak-
sesta.

Klo 17.30 Henkisten lajien
mestaruuskisat
Kolmiottelukilpailun lajeina telepa-
tia, telekinesia ja teleportaatio.

Klo 17.00 Muusat tasa-arvon
alttarilla
Hailuodon kirkko
Jyrki Korpua pohtii, onko raamattu 
miesten kirjoittama kirja miehille. 
Pienoispaneelissa keskustellaan, to-
teutuuko tasa-arvo kirkossa. Rap-ar-
tisti MC Heguli esiintyy.

Klo 21.00 Muusat finaalissa:
Antennihipat
Snooker Time
Runoimprovisaatiota, lavarunoilija 
Jenni Nikinmaa, Lauri Manner esit-
tää instrumentaalisävellyksiään, Duo 
Paavo ja Kari plays The Doors suo-
meksi, Planeetta esittää fiilistelyrok-
kia.

Sattumarunoilua

Kirjoita runo sattumametodilla 
ja sukella samalla uusien kirjojen 
pariin kirjastoissa! Ohjeet sattu-
marunon kirjoittamiseen löydät 
Muusajuhlien nettisivuilta. Val-

miit runot luetaan Antennihipois-
sa Snookerissa 18.8.

www.huutomerkki.fi/ 
muusajuhlat/2019

Muusaradio

Essi Pulkkinen ja Jukka 
Ahola sukeltavat Muusara-
diossa kirjallisuuden nurjal-
le puolelle sanataidefesti-
vaalin taiteilijoiden kanssa. 

www.kertojanaani.fi/ 
muusaradio

www.huutomerkki.fi/muusajuhlat/2019Oulun Muusajuhlat 13.-18.8.
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Oulun Taiteiden Yö muuttaa 
kaupungin kulttuurikentäksi

Koiteli elää lapsille 31.8.
Vapaa pääsy, kello 11–16

Suomen kauneimmalla fes-
tivaalilla esiintymässä ovat 

muun muassa Von Hertzen Brot-
hers, Samuli Edelmann ja Olavi 
Uusivirta. Huippuartistien ohel-
la festivaalin henkeäsalpaava 
miljöö, uniikki ilmapiiri sekä hui-
kea yhteishenki takaavat kävijöil-
le unohtumattoman elämyksen. 

Lisäksi asemansa vakiinnuttanut 
festarimummola tarjoilee kävi-
jöile tuoretta pullaa, herskyvää 
huumoria sekä kutomishommia.

Tarkistathan lopullisen aikatau-
lun sekä saapumisohjeet osoit-
teesta www.koitelielaa.fi

Koiteli elää lapsille -perheta-
pahtumaa vietetään Kiimingin 
luonnonkauniissa Koitelissa. 
Tarjolla on musiikkia, erilais-
ta puuhaa ja hauskaa yhdes-
säoloa koko perheelle. Tänä 
vuonna musiikista vastaavat 
Pikku Kakkosesta tuttu Kikat-
tava Kakkiainen sekä lempeä 
parivaljakko Mamma ja Me-
sikämmen, jotka laittavat ta-
kuulla festariyleisön lanteet 
liikkumaan. Mukana viihdyttä-
mässä ovat myös taikuri Elias 
Kvist sekä uutuutena nykysir-
kustaide-ohjelmanumero. Ter-
vetuloa viettämään mukavaa 

ja rentouttavaa loppukesän 
perhepäivää Koiteli elää lapsil-
le -tapahtumaan!

Loppuunmyyty

Kahdettatoista Oulun Tai-
teiden Yötä vietetään tors-

taina 15. elokuuta. Tapahtuma 
esittelee laajasti Oulun ja Oulun 
seudun kulttuuritoimintaa ja tai-
teilijoita. Tule mukaan joko esiin-
tymään itse tai nauttimaan mui-
den luovuudesta!

Taiteiden Yöhön ovat tervetul-
leita kaikenlaiset kulttuuriset esi-
tykset ja ilmiöt teeseremoniasta 
videotaiteeseen ja ooppera-aari-
oista tikanheittoon. Tapahtumat 
voivat luonteeltaan sopia kaikille 
ikäryhmille tai niillä voi olla erityi-
syleisöjä, kuten lapset tai ikäih-
miset.

Vielä ehdit ilmoittaa oman oh-

jelmasi Yöhön! Jos haluat ohjel-
matietosi painettavaan käsioh-
jelmaan, on tiedot toimitettava 
26.7. mennessä. Sen jälkeen il-
moitetut ohjelmistot löytyvät 
verkkosivuilta sekä Oulun juhla-
viikkojen ohjelmasovelluksesta.

Oulun Taiteiden Yöhön ilmoit-
tautuminen tapahtuu verkko-
lomakkeella, joka löytyy Oulun 
juhlaviikkojen verkkosivuilta. Oh-
jelmiston ilmoittaminen on mak-
sutonta.

Lisätietoja antaa toiminnanjoh-
taja Paavo J. Heinonen, p. 044 
250 1605, paavojii@gmail.com

Klo 14 Koiteli Elää -lounge avautuu

Lounge:
15.00–16.00 Neondad
19.30–20.30 Nordic View
21.30–22.30 The Botherers
Koko päivän ajan loungessa viihdyt-
tää myös DJ Sakke.

Klubilava:
15.15–16.00 Tiina Vaattovaara
17.00–18.00 Viitasen Piia
19.00–20.00 Ida Paul & Kalle 
Lindroth
21.00–22.00 LANAI

Koskilava:
16.00–17.00 Jesse Kaikuranta
18.00–19.00 Von Hertzen Brothers
20.00–21.00 Samuli Edelmann
22.00–23.00 Ruusut
23.30–00.30 Olavi Uusivirta

 

 Koiteli elää 17.8. www.koitelielaa.fiOulun Taiteiden Yö 15.8. www.ouluntaiteidenyo.net        

Paras apuväline 
ohjelmistossa 
seikkailemiseen: 
Oulun juhlaviikot 
-sovellus

• Aina ajantasaiset ohjelmatiedot
• Festivaalien uusimmat uutiset
• Aikataulut ja kartta
• Merkitse suosikkisi
• Löydä uusia elämyksiä

www.oulunjuhlaviikot.fi/ilmoittaudutaiteidenyohon
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Osallistu ideakisaan
ja voita tonni!
Ilmastonmuutos ja maailmanrauha -symposiumin yhteydessä jär-
jestetään Maailman pelastava ideakilpailu. Kilpailuun voi osallis-
tua kuka tahansa, jolla on toteuttamiskelpoinen idea.

Ideoita voi lähettää esikarsintaan 13.8. asti. Symposiumiin ide-
akilpailun finaaliin valitaan kahdeksan parasta ideaa Rotuaarin 
lavalle esittelemään ratkaisunsa asiantuntevalle tuomaristolle ja 
tietenkin symposiumin yleisölle.

Kilpailussa etsitään ideoita, jotka pelastavat maailman ja py-
säyttävät ilmastonmuutoksen. Finaaliin päässeillä on kolme mi-
nuuttia aikaa vakuuttaa asiantunteva tuomaristo idean toimi-
vuudesta. Idea voi olla uusi toimintatapa, niksi, keksintö, jne. 
Kilpailuun voi siis osallistua ideoilla, jotka liittyvät esimerkiksi 
kiertotalouteen, ideoissa on uusi oivallus, ne ovat toteuttamis-
kelpoisia ja niillä on vaikutusta.

Osallistuja voi olla yhteisö, yhdistys tai vaikka koululuokka, yk-
sittäinen ideavelho, kaveriporukka tai mikä ettei yrityskin. Ide-
akilpailu etsii käytännön ratkaisuja ja ruohonjuuritason toimintaa.

Ilmoittaudu 13.8.2019 mennessä nettilomakkeella osoitteessa 
bit.ly/maailmanpelastava2019. 

   Kilpailun palkinnot:
1. 1000 €    2. 300€  3. 100€

Voittajalle on tarjolla myös asiantuntijatukea idean jatkokehi-
tykseen. Karsinnasta kisalavalle jatkoon päässeille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti 16.8. mennessä.

Maailman pelastavan ideakilpailun palkinnot tarjoaa Osuus-
kauppa Arina. 

 

Ensimmäisessä Maailman pelastavassa ideakilpailussa 2018 voi-
ton vei haukiputaalaisten lukiolaisten idea hävikkiruokasovelluk-
sesta.

#makeairnotwarIlmastonmuutos ja maailmanrauha -symposium 23.8.

Ilmakitaransoiton MM-kisafi-
naalia edeltävä symposiumi 

23. elokuuta sekoittaa kulttuu-
ria, tiedettä ja päätöksentekoa. 
Muun ohjelmiston lisäksi Rotu-
aarin aukiolla nähdään kaksi pa-
neelikeskustelua, joissa mukana 

ovat muun muassa näyttelijä Ter-
hi Suorlahti, Nuorisovaltuusto 
ONE:n varapuheenjohtaja Kalle 
Kääriäinen sekä oman puheen-
vuoronsa pitää eurooppaminis-
teri Tytti Tuppurainen. 
 

Kysyimme heiltä:
1. Miten taistelet 
ilmastonmuutosta vastaan?
2. Mitä symposiumi 
tarjoaa osallistujille?
3. Mitä itse odotat tältä 
tapahtumalta?

Ilmastonmuutos 
ja maailmanrauha 
-symposiumissa 
äänessä nuoret

Terhi Suorlahti:
1. Syön pääosin kasvisruokaa, 
kierrätän, liikun julkisilla ja pyö-
rällä – en omista autoa enkä 
edes ajokorttia. Yritän enem-
mänkin kohdata ilmastonmuu-
toksen ilmaston lämpenemisen 
kautta, sillä se on faktaa ja seu-
raus ihmisten toimista. Näitä asi-
oita ajattelen usein kuluttamisen 
näkökulmasta: jatkuva ostelu tai 
minkä tahansa asian kahmiminen 
ja törsäily tuntuvat luonnonvas-
taisilta. Haluan säilyttää luonto-
suhteeni elävänä ja hengittävä-
nä. Mehän olemme osa luontoa, 
luonto on meissä. Myös turha len-
täminen tuntuu pahalta, jos voisi 
valita vaikka junan.
2. Keskustelua ja puheenvuoroja 
tärkeästä aiheesta. Toivottavasti 
myös uusia ideoita!
3. Tykkään Oulusta kaupunkina, ja 
oululaiset ovat aina vaikuttaneet 
lämpimiltä ja helposti lähestyttä-
viltä. On kivaa osallistua tärkeään 
kesätapahtumaan ja kertoa aja-
tuksiani ilmastonmuutoksesta.

Tytti Tuppurainen:
1. Ilmastonmuutos on yksi Suo-
men EU-puheenjohtajakauden 
pääteemoista, eli teen töitä rat-
kaisujen hakemiseksi muiden EU-
maiden kanssa. Ilmastonmuutos-
ta vastaan on taisteltava yhdessä. 
Puheenjohtajamaana painotam-
me, että EU:n täytyy nostaa pro-
fiiliaan globaalina ilmastojoh-
tajana mm. pitkän tähtäimen 
ilmastostrategialla, jolla EU on 
hiilineutraali vuonna 2050. Suurin 
ilmastotekoni lienee se, etten ole 
koskaan omistanut autoa. Meil-
lä syödään runsaasti kasviksia ja 
lomalla nautitaan kotimaanmat-
kailusta. Työmatkoilla kotimaassa 
pyrin suosimaan esimerkiksi junia. 
Nautin arkiliikunnasta ja luonnos-
sa kulkemisesta, erityisesti koi-
ramme Rosan kanssa.
2. Ilmastoasiat koskettavat meistä 
jokaista. On tärkeää, että keinot 
ilmastonmuutoksen pysäyttämi-
seen toteutetaan oikeudenmu-
kaisesti ja keskustelua käydään 
avoimesti ja yhdessä. Pohjois-
Suomessa ilmastokysymykset tu-
levat iholle. Pohjoisen luonto on 
vahva ja kaunis, mutta samalla 
herkkä ja haavoittuvainen.
3. Odotan mielenkiintoisia kes-
kusteluja ja hyvää evästystä työ-
höni ministerinä.

Kalle Kääriäinen:
1. Ilmastonmuutoksen vastaisessa 
taistelussa on tärkeintä sisäistää, 
että yksilön ilmastotaakka sekä 
vaikuttamismahdollisuudet ovat 
pienet. Siksi itse taistelen ilmas-
tonmuutosta vastaan pitämällä 
asiasta meteliä poliittisille päättä-
jille, jotta he toimisivat asianmu-
kaisesti isoja saastuttajia vastaan.
2. Symposiumi tulee tarjoamaan 
kosketuspintaa aiheisiin, jotka 
voivat tuntua omassa arjessa tur-
han monimutkaisilta. Lisäksi mo-
nipuolinen taidetarjonta ihastut-
taa varmasti.
3. Keskityttäisiin pohtimaan isoja 
syitä ilmastonmuutoksen takana, 
jolloin toivottavasti oppisimme 
sivuuttamaan pikkuongelmat ja 
pystyisimme puhumaan asiasta.

Ohjelma 23.8.

14.00 Tervetuloa
14.05 Puhujavieras Doc. Ph.D. Nønne Prisle (in English)
14.30 Paneelikeskustelu: Nuoret! Nyt, prkl!
Keskustelijat: Nuorisovaltuusto ONE:n Kalle Kääriäinen, 
Sadankomitean Nora Luoma, vihreiden Riikka Karppinen 
sekä AIESEC:in Hilla Mettovaara
15.20 Puhujavieras eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
15.45 Paneelikeskustelu: Kiertotalous, tule ja pelasta?
Keskustelijat: Oulun Energian Heikki Harju-Autti, näyttelijä 
Terhi Suorlahti ja ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen
16.30 Pirjo Yli-Maunula: La Mer 
          (tanssisoolo teoksesta The Secret Garden)
16.40 Maailman pelastava ideakilpailu: finaali
17.30 Musiikkia: Ylva Haru
18.00 Kiitos
Kansalaistori avoinna koko tapahtuman ajan. 
Tapahtuman juontaa Kati Jurkko.
Vapaa pääsy
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24. Ilmakitaransoiton MM-kisat

21.8. Airientation
Airientation on jokaisen ilmakitarafanin must-listalla – iloinen 
johdatus kansainväliseen ilmakitarayhteisöön suomalaisella 
eksotiikalla höystettynä.

22.8. Mustien Hevosten karsinta, Ilona
Mustien hevosten karsinnassa otetaan mittaa siitä, kenellä 
riittää rahkeet haastaa kansallisten kisojen voittajat maail-
manmestaruuslavalla.

23.8. MM-finaali, Rotuaari
Ilmakitaraviikko huipentuu ilmakitaransoiton MM-finaaliin. 
Rotuaarin lavalla kisaavat edellisen päivän mustien hevosten 
jatkoon menijät sekä kansallisten kisojen voittajat.

www.ilmakitara.fiIlmakitaransoiton MM-kisat 21.–23.8.        

Ilmakitaraperhe
laajenee maailmalla
Ilmakitaransoiton MM-kisoissa nähdään tänä vuonna uusien maiden 
mestareita. Verkoston uusimmat jäsenet Thaimaa ja Islanti lähettä-
vät mestarinsa Ouluun kamppailemaan maailmanmestaruudesta.
 
Perjantaina 23. elokuuta Rotuaarin aukiolla järjestettävässä Ilmaki-
taransoiton MM-kisojen finaalissa mestaruustitteliä jahtaavat viime 
vuoden maailmanmestarin Nanami ”Seven Seas” Naguran lisäk-
si kansallisten mestaruuskilpailujen voittajat sekä mustien hevosten 
karsinnan kautta finaaliin pääsevät ilmakitaristit. Mustien hevosten 
osallistujapaikat täyttyivät tänä vuonna ennätysnopeasti. Odotetta-
vissa onkin raivokasta mutta rakkaudentäyteistä ilmakitarataiteilua 
finaalin aattona 22. elokuuta viihdemaailma Ilonassa.
 
Perjantain MM-finaalin ytimessä ovat lukuisat ilmakitaraperformans-
sit yllätysnumeroita ja oheisohjelmaa unohtamatta. Tapahtuman 
juontaa yhdysvaltalainen ilmakitaralegenda, Dan ”Björn Türoque” 
Crane. Voittaja palkitaan Matti ja Saara Nevalaisen uniikilla, käsin-
tehdyllä Flying Finn -kitaralla.
 
Tapahtuma on ikärajaton, mutta lasten toivotaan saapuvan paikalle 
vanhemman seurassa. Rotuaarin aukio voi olla tungokseen saakka 
täynnä. MM-finaali alkaa kello 20 ja kestää noin 2 tuntia. Kilpailun 
päätteeksi kutsutaan perinteisesti kaikki ihmiset soittamaan ilmaki-
taraa yhtä aikaa Rockin’ in the Free Worldin tahtiin.
 
Rotuaarin aukiolla on Ilmakitaransoiton MM-kisojen finaalissa inva-
koroke. Paikat on merkitty ISA-tunnuksin. Tapahtuman aikana ko-
rokkeen saavutettavuus voi suuresta yleisömäärästä johtuen olla 
hankalaa, joten pyörätuolipaikoille kannattaa saapua hyvissä ajoin.

Maailmanrauhaa 
näkymättömillä 
instrumenteilla

VIP-ilta ilma-
kitarafinaalissa on
järisyttävä elämys
VIP-passi sisältää pääsyn rajatulle VIP-alueelle ravintola Ama-
rilloon lavan läheisyyteen, herkullisen, räätälöidyn buffetruo-
kailun paikallisin raaka-ainein sekä spesiaalishow'n! Yleisim-
mät erityisruokavaliot (vegaani, laktoositon, gluteeniton) on 
huomioitu menua laadittaessa. Alueella oma anniskelupiste. 

VIP-alue avataan klo 18 ja MM-finaali alkaa klo 20.
Liput 55 euroa Holvista.

Ilmakitaransoiton MM-kisojen 
tarkoitus on edistää maailman-

rauhaa. Kisan ideologian mukaan 
sodat loppuvat, ilmastonmuutos 
pysähtyy ja pahat asiat katoavat, 
jos kaikki maailman ihmiset soit-
tavat ilmakitaraa. Tämän vuoksi 
ihmiset kutsutaan kilpailun päät-

teeksi soittamaan ilmakitaraa 
yhtä aikaa, maailman pelastami-
seksi.

Semiabsurdista performans-
sitaiteesta on vuosien saatossa 
kasvanut kansainvälisen yleisön 
ja median lemmikki, joka levittää 
sanomaansa eri puolilla maail-

maa. Ilmakitaravuosi saa huipen-
nuksensa Oulussa, kun kansal-
liset mestarit ja mustat hevoset 
saapuvat mittelemään maailman-
mestaruudesta.
 

Make air, not war!

Vuoden 2018 maailmanmestari Nanami ”Seven Seas” Nagura saapuu Ouluun puolustamaan titteliään. 
kuva: Juuso Haarala
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Anna-Mari Nousiainen
• Syntynyt vuonna 1991
• Nomadi, asuu monessa paikassa töiden mukaan 
  mm. Helsingissä ja Oulussa
• Koulutukseltaan medianomi,
   erikoistuminen kuvaukseen
• Videotaiteilija, elokuvatyöntekijä ja Oulun
   Musiikkivideofestivaalin taiteellinen johtaja
• Haave: Saada pieni mökki tai hirsitalo ja
   päästä Hailuotoon residenssiin

Keskusteluilla 
näkökulmaa 
turboahdettuun 
visuaalisuuteen

www.omvf.netOulun musiikkivideofestivaalit 22.–25.8.

Taiteellisen 
johtajan tärpit:
Musiikkivideonäytökset:
• Jean-Noël Mustonen -retrospektii-
vi, 24.8. kello 15, Valvesali: Mustonen 
esittelee töitään vuosien varrelta sekä 
valottaa yleisölle kuvaajan roolia mu-
siikkivideossa.
• Pehmee-kollektiivi: Kuka on mus-
avideomisu? 24.8. kello 18, Valvesa-
li: Erikoisnäytös pureutuu ruskeiden 
ja marginalisoitujen kehojen asemaan 
musiikkivideoissa.

Elokuvat, kulttuuritalo 
Valveen Studio:
• Ääni ja (elämän) liike –Kotimaista ly-
hytelokuvaa 23.8. kello 18, 25.8. kel-
lo 14: ”Kotimaisissa lyhytelokuvaklas-
sikoissa on kiinnostavaa katsoa niiden 
ohjaajien tyyliä, jotka ovat nyt siirty-
neet pidempään elokuvaan.”
•Beats23.8. kello 20, 25.8. kello 
16: toukokuussa ensi-iltansa saanut 
Beatsvalottaa 90-luvun rave-ja kone-
musiikkikulttuuriareivit kieltävän lain 
puristuksessa.”Elokuvaa ei ole esitetty 
aiemmin Suomessa.”
• M24.8. kello 19: ”Anna Erikssonin elo-
kuvaa ei ole paljon Oulussa esitetty.”

Anna-Mari Nousiaisen en-
simmäinen Oulun Musiikki-

videofestivaalien (OMVF) ohjel-
ma on monipuolinen ja sisältää 
runsasta visuaalisuutta tämän 
vuoden Hot mess -teeman mu-
kaisesti. ’Kuumaan kaaokseen’ 
tuo järjestystä näytöksiin kuu-
luvat keskustelut, joissa ääneen 
pääsevät ohjaajien lisäksi muut-
kin musiikkivideotyöryhmän teki-
jät ja näytösten kuraattorit.

OMVF:in taiteellinen johtaja 
Nousiainen on nauttinut festivaa-
liohjelman koostamisesta ja fes-
tivaalijärjestelyistä, vaikka esiin-
tyjien aikataulujen sovittelu ja 
ohjelmistokartan rakentaminen 
ei olekaan yksinkertaista.

”Tämä on ollut tosi kivaa, aino-
astaan harmittaa, etten taida itse 
ehtiä nähdä kaikkea”, Nousiai-
nen nauraa.

Musiikkivideoiden visuaalisuus 
on tällä hetkellä erittäin runsas-
ta. Esimerkiksi festivaalin yhden 
workshopin vetäjän, ranskalai-
sen jälkituotantogurun Clément 

Chasserayn tyyli on Nousiaisen 
mukaan ylitsevuotavan pursuile-
va, jopa turboahdettu. Tämä tyyli 
on tullut myös kotimaisiin videoi-
hin, mikä näkyi OMVF:in kotimai-
sen kilpailun osallistujakaartissa. 
Nousiainen arvioi musiikkivideo-
tyylien heijastelevan nykyajan in-
formaatiotulvaa.

Ohjelmistoon onkin lisätty nyt 
paljon keskusteluja runsauden 
hahmottamiseen ja selkeyttämi-
seen.

”Keskusteluista voi saada uu-
den näkökulman videoihin, ja tie-
tynlaisen lukuohjeen näytökseen. 
Se selkeyttää, miten videoita ei 
niinkään pidä, vaan voi katsoa. 
On kiinnostavaa, kun joku voi 
johdattaa katsojan videoon ja on 
mahdollisuus kuulla lisää ja kes-
kustella videoista.”

Festivaalilla näkökulman voi 
saada esimerkiksi  Pehmee-
kollektiivilta siihen, miten vä-
hemmistöt esitetään musiikki-
videoissa tai Anna Brotkinilta 
tyylikkään ja tyylittömän yhdis-

telemisestä r&b-musiikkivide-
oissa.

Aikaisemmin näytöksissä on 
kuultu paljon musiikkivideoiden 
ohjaajien näkökulmia. Nousiai-
nen on halunnut nostaa esille 
videoiden tuotantotiimistä mui-
takin tekijöitä luonnollisena jat-
kona esimerkiksi Pumpeligaalan 
uusimmille esimerkiksi jälkitöille 
perustetuille palkinnoille.

”Myös ohjaajille on mielenkiin-
toista kuulla vaikkapa stailistin 
näkemys videoihin”, Nousiainen 
sanoo.

OMVF tarjoaa musiikkivideoi-
den lisäksi myös elokuvaa. Tänä 
vuonna elokuvien ja dokument-
tien lisäksi ohjelmassa on pidem-
män formaatin musiikkivideoita, 
jotka muodostavat usein lyhyt-
elokuvan. Myös tämä maailmalla 
suosittu kokonaisen albumin vi-
sualisoiva tyyli alkaa näkyä Suo-
messakin. ”Usein tällainen ’visu-
al album’ on kokeellisempi, eikä 
välttämättä muodosta vain yhtä 
narratiivia.”
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Kuumaa kaaosta 
musiikkivideofestivaaleilla

www.omvf.netOulun musiikkivideofestivaalit 22.–25.8.    

www.omvf.net

Oulun Musiikkivideofesti-
vaalien 26. Kotimaiseen 

kilpailuun saapui tänä vuonna 
323 videota, joista kilpasarjaan 
valikoitui 104 videota. Kilpai-
lun videot on lajiteltu Hot Mess 
-teemaa mukaillen sotkuisesti 
aineisiin ja materiaaleihin: näy-
töksissä kurkistetaan siihen, mil-
tä tuntuu ja näyttää bensiini, 
pumpuli tai etanoli kotimaisessa 
musiikkivideossa. Kilpasarjaan 

päässeet videot nähdään pääsy-
maksuttomissa näytöksissä kult-
tuuritalo Valveella.

Kilpasarjan ulkopuolelle jää-
neet videot, katselmusnäytök-
set, esitetään 45 Specialissa. 
Kotimaisen katselmuksen ohjel-
ma ja muut tarkemmat tiedot 
osoitteessa www.omfv.net. Li-
punmyynti alkaa perjantaina 2. 
elokuuta kulttuuritalo Valveen 
lippumyymälässä.

Torstai 22.8.
 
Valvesali:
15.00 Kotimainen kilpailu: PUMPULI
16.00 Kotimainen kilpailu: HELIUM
17.00 Kotimainen kilpailu: NEON
18.00 Elokuva: French Kiss Goes to Oulu 8 €
20.00 Kotimainen kilpailu: ETANOLI
21.00 Kotimainen kilpailu: HIEKKA
 
Studio:
13.00 Kotimainen kilpailu: BENSIINI
14.00 Kotimainen kilpailu: VESI
15.00 Kotimainen kilpailu: BETONI
16.00 Air Guitar Carte Blanche
Kaikkien ilmakitaroinnista kiinnostuneiden 
iloksi tarjoillaan rautaisannos aihepiiriin sopi-
via videoita jo perinteeksi muodostuneessa 
Carte Blanche -näytöksessä.
18.00 Kotimainen kilpailu: MUOVI
19.00 Kotimainen kilpailu: VERI (K18)
20.00 Elokuva: Shut Up and Play the 
Piano! 8 €
 
45 Special:
16.00 Kotimainen katselmus 1
17.00 Kotimainen katselmus 2
18.00 Kotimainen katselmus 3
19.00 Kotimainen katselmus 4
20.00 Kotimainen katselmus 5
21.00 Kotimainen katselmus 6
21.00 Kalevi Suopursu Karaoke Show / 
joku iiris / Money & Gravy / VHS-klubi 2,5 €
Kalevi Suopursu Karaoke Show vie katsojat 
suomalaisten kuppiloiden sielunmaisemaan. 
Joku iiris on joensuulaislähtöinen laulaja-lau-
luntekijä, jonka teksteissä tarkastellaan elä-
mää ja sen ilmiöitä surkuhupaisalla otteella. 
Money & Gravy on oululainen rytmistä juuri-
musiikkia soittava trio. Nelivitosen iltaa täy-
dentävät VHS-klubin visuaalit; telkkarit pys-
tyyn siis!
22.00 Musiikkivideobaari
Musiikkivideoiden jukeboksi ottaa toiveita 
vastaan.
 
Zivago:
16.00 Videokabinetti: Oulun helmet
Kotimaisesta musiikkivideoarkistosta kaive-
taan esiin paikalliset videot.
 
 
Konst. o. Deli:
Klo 12.00–20.00 Silakkalounge
Silakkaloungessa yleisö voi virittäytyä festivaa-
litunnelmaan paikallisten deejiiden soittamien 
vinyylilevyjen tahtiin.
 
12.00 DJ Yrjö Henrikki
14.00 Toinen tuleminen
16.00 Pyhis
18.00 DJ Snek
 
 

Perjantai 23.8.
 
Valvesali:
12.00 Kotimainen kilpailu: MUOVI
13.00 Kotimainen kilpailu: BENSIINI
14.00 Näytös: Animoidut illuusiot 5 €
Roos Hekkensin animaatiopainotteinen kurkis-
tus musiikkivideoiden maailmaan.
16.00 Jukka Nousiainen Carte Blanche 5 €
Kotimaisen rockin sanansaattajana tunnettu 
Jukka Nousiainen on kuratoinut festivaaleille 
valikoiman musiikkivideoita, jotka ovat jättä-
neet jälkensä räjä-elektrik-sähköaivokuoreen.
18.00 Näytös: Pehmee: Kuka on 
musavideomisu? 5 €
Festivaalin erikoisnäytöksessä pureudumme 
ruskeiden ja marginalisoitujen kehojen ase-
maan musiikkivideoissa.
20.00 Performanssi: Voodoo Child (Eternal 
Return)
Voodoo Child (Eternal Return) palaa vuoden 
1969 Woodstockin lavalle äänen, kuvan ja fyy-
sisen performanssin avulla.
 
Studio:
12.00 Kotimainen kilpailu: PUMPULI
13.00 Kotimainen kilpailu: BETONI
14.00 Kotimainen kilpailu: HELIUM
15.00 Kotimainen kilpailu: NEON
16.00 Kotimainen kilpailu: HIEKKA
17.00 Kotimainen kilpailu: VERI (K18)
18.00 Elokuva: Ääni ja (elämän) liike – 
kotimaista lyhytelokuvaa 5 €
20.00 Elokuva: Beats 8 €
 
45 Special:
16.00 Kotimainen katselmus 7
17.00 Kotimainen katselmus 8
18.00 Kotimainen katselmus 9
19.00 Kotimainen katselmus 10
20.00 Kotimainen katselmus 11
21.00 Kotimainen katselmus 12
21.00 Jatkoklubi 12/15 €
Jukka Nousiainen & VHS-Klubi / Max Kelan 
-screening / Salac / Serot / DJ Matti Aikio / VJ 
Arttu Nieminen / VJ trashbin666.
22.00 Musiikkivideobaari
Musiikkivideoiden jukeboksi ottaa toiveita 
vastaan.
 
Zivago:
16.00 Videokabinetti: Arkiston aaveet
Arkistoguru Antti Leimin esiin kaivamia koti-
maisen musiikkivideoarkiston outouksia.
 
 
Konst o. Deli:
Klo 12.00–20.00 Silakkalounge
Silakkaloungessa yleisö voi virittäytyä festivaa-
litunnelmaan paikallisten deejiiden soittamien 
vinyylilevyjen tahtiin. Lisäksi nähdään Irenen 
live-esitys.
 

12.00 Miha
14.00 DJ Avaruushampanja
16.00 After work live: Irene
18.00 Malsson
 
 
Fingersoft:
16.00 VHS-klubi workshop
Workshopissa lämmitellään eineksiä mikrossa 
ja väännellään videomikserin nappuloita niin 
kauan, että kaikki selviää.
18.00 Clément Chasseray Post Production 
workshop
Clément Chasseray on pariisilainen jälkityögu-
ru ja art director. OMVF:iin hän tuo osaami-
sensa motion graphic -animaatiosta, purkaen 
yleisölle työtapaansa jälkityöworkshopissaan.
 
 

Lauantai 24.8.
 
Valvesali:
13.00 Master class: Anna-Lisa Himma 5 €
Festivaalin mestariluokassa nähdään tänä 
vuonna etelänaapuristamme Virosta maailmal-
le noussut Anna-Lisa Himma.
15.00 Retrospektiivi: Jean-Noël Mustonen 
5 €
Valokeilassa on Jean-Noël Mustosen pitkä ja 
runsas ura musiikkivideoiden parissa.
17.00 Draama-Helmi Carte Blanche 5 €
Vuoden 2016 festivaaleilla kunniamaininnan 
Kukkuu-videollaan saanut Draama-Helmi tu-
lee jakamaan yleisölle omat musiikkivideosuo-
sikkinsa.
18.00 Pehmee: Kuka on musavideomisu? 
5 €
19.00 Elokuva: Visual album / Whack 
world x M3LL155X
20.00 Elokuva: Visual album / Fairy Dust
 
Studio:
13.00 Kotimainen kilpailu: VESI
14.00 Kotimainen kilpailu: ETANOLI
15.00 Näytös: Trashy & Classy 5 €
Helsinkiläinen käsikirjoittaja ja bilenero Anna 
Brotkin tuo festivaaleille 1990-luvun R&B-mu-
siikkivideot Trashy & Classy -näytöksessä.
17.00 Elokuva: Avaruusromua 28 vuotta + 
Q & A 5 €
19.00 Elokuva: M 8 €
 
45 Special:
16.00 Kotimainen katselmus 13
17.00 Kotimainen katselmus 14
18.00 Kotimainen katselmus 15
19.00 Kotimainen katselmus 16
20.00 Kotimainen katselmus 17
21.00 Musiikkivideobaari
Musiikkivideoiden jukeboksi ottaa toiveita 
vastaan.

22.00 Jatkoklubi 12/15 €
Draama-Helmi / Möyhy-Veikot / Central / VJ 
Indigo / DJ Malsson.
 
Zivago:
16.00 Videokabinetti: Kultaa ja kunniaa
Kotimaisen musiikkivideoarkiston palkittuja vi-
deoita vuosien varrelta.
 
 
Konst o. Deli:
Klo 12.00–20.00 Silakkalounge
Silakkaloungessa yleisö voi virittäytyä festivaa-
litunnelmaan paikallisten deejiiden soittamien 
vinyylilevyjen tahtiin.
 
12.00 Jaakko Mattila
14.00 trashbin 666
16.00 DJ Kultaturbo
18.00 Tenkobar
 
Muut:
12.00 De Gamlas Hem Hotel & Restaurant: 
Live: Matti Salo
Matti Salo on rovaniemeläislähtöinen muusik-
ko, joka soolokeikoillaan loihtii efektoidusta 
kitarastaan soljuvia äänimaisemia dronen ja 
jazzkitaran ristiaallokossa.
17.00 Lasaretti: MES-tilaisuus
Musiikin edistämissäätiö MES:n isännöimässä 
keskustelussa pureudutaan ilmiöihin musiikki-
videoiden taustalla.
19.00 Lasaretti: Pumpeligaala 15 €
Kotimaisen kilpailun voittajat palkitaan gla-
mouria täynnä olevassa gaalassa, jonka oh-
jelma on perinteitä kunnioittaen mysteerin 
verhoama. Varmista pääsysi ja osta liput en-
nakkoon!
 
 

Sunnuntai 25.8.
 
Valvesali:
13.00 Pumpeloidut 2019
14.00 Velinen sunnuntai VIII 5 €
Jo traditioksi muodostunut radiotoimittaja 
Veli Kauppisen vetämä Velinen sunnuntai jär-
jestetään kahdeksatta kertaa.
16.00 Elokuva: Mystinen metsätyömies 8 €
17.00 Pumpeloidut 2019
 
Studio:
13.00 Hot Off Topic
Tarjolla on musiikkivideota Ranskasta ja Itali-
asta, sekä viime vuonna kilpailuun saapunut 
puolen tunnin visual album Axel Thesleffiltä. 
Lisäksi näytöksessä kurkistetaan Hanna Ojalan 
videotaiteen mailmaan. Tule ja ylläty!
14.00 Elokuva: Ääni ja (elämän) liike – 
kotimaista lyhytelokuvaa 5 €
16.00 Elokuva: Beats 8 €
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ROTUAARIN YHTEISKONSERTTI
kello 14–16 juontajana Kati Jurkko
Kuorot esittävät yhdessä klassikoita ja erikseen 
omia numeroitaan. 
Mukana myös Oulun Kamarikuoro, Tuiran Ka-
marikuoro, Iin Mieslaulajat, Pyrstötähdet, Oulun 
NMKY:n Mieslaulajat, Oulun Tyypit, Noisense, Viih-
depiikkarit ja Kamarikuoro Aiolos.

TUBA, Mannenkatu 2
12 Hoijakka
12.30 Iin Mieslaulajat
13.00 Duurisiskot
17.00 Viihdepiikkarit
17.30 Kaikukuoro

LESKINEN, Kirkkokatu 10
12.30 Pyrstötähdet
13.00 Noisense
13.30 Iin Mieslaulajat
16.00 Kaikukuoro
16.30 Ouluttaret

PUISTOLA, Pakkahuoneenkatu 15
11.00 Oulun NMKY:n Mieslaulajat
11.30 Oulun Laulu
12.00 Tuiran Kamarikuoro
12.30 Ouluttaret

Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16
9.00 Oulun NMKY:n Mieslaulajat
9.30 Yläfemma

KONDITORIA-KAHVILA SOFIA,
Kauppurienkatu 14–16
12.00 Kamarikuoro Aiolos
12.30 Yläfemma
13.00 Omnivoces
16.00 Iin Mieslaulajat
16.30 Kamarikuoro Sofia Magdalena

HEALTH TO ORGANIC CAFE & DELI,
Uusikatu 26
12.00 Duurisiskot
13.00 Tuiran Kamarikuoro

CAFE BISKETTI, Kirkkokatu 8
13.00 Cassiopeian lauluyhtye

13.30 Hoijakka
16.00 Yläfemma
16.30 Duurisiskot

TÄHTITORNIN KAHVILA, Linnansaari 1
12.00 Noisense
13.00 Siltojen Laulu
17.00 Cassiopeian lauluyhtye

KONST O. DELI, Hallituskatu 7
12.30 Oulun Laulu
13.00 Aiolos
13.30 Ouluttaret
16.30 Noisense
17.00 Oulun tyypit

PANNUKAKKUTALO, Aittatori 9
17.00 Lauluyhtye Poloku

SOKERI-JUSSIN KIEVARI, Pikisaarentie 2
12.00 Siltojen Laulu
12.30 Oulun Kamarikuoro
13.00 Oulun NMKY:n Mieslaulajat
16.30 Aiolos
17.00 Oulun Laulu
17.30 Kamarikuoro Sofia Magdalena

MANNERHEIMIN PUISTON AVAJAISET 
 Kirkkokadun ja Albertinkadun kortteli 
16.25 Cassiopeia
19.00 Kaikukuoro

KELTAINEN AITTA, Aittatori 25
18.30 Viihdepiikkarit
19.00 Lauluyhtye Poloku
19.30 Oulun Kamarikuoro

RAVINTOLA SARKKA, Hallituskatu 13–17
17.30 Tuiran Kamarikuoro
18.00 Lauluyhtye Poloku
18.30 Oulun Tyypit

JUMPRU, Kauppurienkatu 6
18.15 Omnivoces
18.45 Oulun Kamarikuoro
19.10 Oulun Tyypit
19.30 Viihdepiikkarit
20.10 Cassiopeia goes PMMP

Nuotin vieressä on tilaa -kuo-
ropäivä päättää tänä vuon-

na juhlaviikot raikuvaan lauluun 
Rotuaarilla, kuppiloissa ja ravin-
toloissa. Kuoropäivään osallistuu 
tänä vuonna yli kaksikymmen-
tä kuoroa ja lauluyhtyettä, jotka 
esiintyvät kello 14–16 Rotuaarin 
yhteiskonsertin lisäksi 15 paikas-
sa aamupala-ajasta iltamyöhään. 
Yhteiskonsertissa kuullaan eri 
kuorojen esityksiä, mutta myös 
kaikkien kuorojen yhdessä laula-
mia kuoroklassikoita.

Päivän päättää PMMP.n sä-
velet, kun Cassiopeia esiintyy 
Jumprussa 40-vuotisen taipa-

leensa kunniaksi tehdyin kuoro-
sovituksin. Tänä vuonna kuoro-
päivän taiteellinen johtaja on 
myös Cassiopeian taiteellinen 
johtaja Kristian Heberg.

”Kuoropäivä on hieno tilai-
suus tuoda oululaista lauluosaa-
mista kaupunkilaisten lähelle. 
Tavoitteenamme on kasvattaa 
kuoropäivää niin esiintyjien kuin 
esiintymispaikkojenkin määrällä 
tulevina vuosina”, Heberg suun-
nittelee.

Kuoropäivän tapahtumiin on 
vapaa pääsy. Tapahtuma järjes-
tetään yhteistyössä Oulun Liike-
keskuksen kanssa.

Podcasteissa tarinaa
tapahtumien takaa
Oulun juhlaviikot saavat elokuus-
sa podcastin, jossa tutustutaan 
juhlaviikkojen festivaaleihin ja 
tapahtumiin. Ensimmäistä ker-
taa toteutettavassa festivaali-
podcastissa äänessä ovat Oulun 
ammattikorkeakoulun opiskeli-
jat Jenna Louhela, Sami Luuke-
la ja Sampo Nevalainen.

”Haluamme nostaa esiin per-
soonat tapahtumien takaa ja ker-
toa festivaaleista omasta, nuoren 
aikuisen näkökulmasta”.

”Olen sellainen toiminnan ih-
minen ja hyppään helposti mu-
kaan hassuihinkin tilanteisiin”, 
kertoo Sampo Nevalainen. Pod-
cast on uutta sisältöä Oulun juh-
laviikoille. Sisältö tulee olemaan 
tekijöidensä näköistä ja hullutkin 
ideat ovat käyneet mielessä.

Jenna Louhela on ollut jo pit-

kään ahkera Oulun juhlaviikkojen 
kävijä, joten hän haluaa erityises-
ti välittää tapahtumien tunnel-
man kuulijoille. ”Olen käynyt Il-
makitaransoiton MM-kisoissa ja 
Oulun Taiteiden Yössä pienestä 
asti. Mieleeni on jäänyt se, kuin-
ka koko kaupunki herää eloon 
näiden tapahtumien aikana.”

Sami Luukela on jo päässyt tu-
tustumaan juhlaviikkoihin tekijä-
nä. ”Toimin viime kesänä Oulun 
musiikkivideofestivaaleilla har-
joittelijana ja silloin huomasin, 
kuinka paljon mielenkiintoisia 
tarinoita tapahtumien tekijöillä 
on. Näitä tarinoita haluan tuoda 
myös podcastin kuuntelijoille.”

Podcastin jaksot julkaistaan 
elokuun aikana ja niitä voi kuun-
nella esimerkiksi Spotifysta. 

Sami Luukela (vas.), Jenna Louhela ja Sampo Nevalainen toimittavat
Oulun juhlaviikkojen podcastin.

 Kuoropäivä 31.8.

Laulu raikuu elokuun päätteeksi

Nuotin vieressä on tilaa -kuoropäivän aikataulu 31.8.
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Seuraa meitä!

Ekstrat täydentävät festi-
vaalien ohjelmistoa tänä 
vuonna mykkäelokuvilla, sir-
kuksella ja teatterilla. 

Mykkäelokuvakonserttisarja 
Valvesalissa (lue lisää elokuvis-
ta sivulta 3).
Charles Chaplin: Kultakuu-
me, säestää The Corridoors of 
Sound, su 4.8. klo 16
Jean Epstein: Usherin Talon 
Häviö, säestää Radiopuheli-
met, ma 12.8. klo 19
Robert Wiene: Tri Caligarin 
Kabinetti, säestävät Lau Nau, 
Topias Tiheäsalo ja Hermanni 
Ylitepsa, su 18.8. klo 16
Liput ennakkoon 20 e/16 e. Sar-
jalippu (kaikki kolme konserttia): 
45 e (vain ennakkoon) Ticketmas-
ter (+käsittelymaksu) Kulttuuritalo 
Valveen lippumyymälä, Hallitus-
katu 7 ja Oulu10-palvelupisteistä 
ilman käsittelymaksua. Kaikukortti 
käy. Liput ovelta 23 e.

Kaksin käsin: tanssillinen teat-
teriteos 3.8., 4.8. ja 11.8. Ko-
kardiklubi, Hiukanpiha 11
Esityksen tarinat on kerätty Ou-
lun Tuiran vanhuksilta, nuorilta ja 
lapsilta. Esitys on valmisteltu tut-

kien ja yhdistellen eri tarinoita. 
Käsikirjoitus, sävellys ja koreog-
rafia ovat syntyneet tarinanker-
tojien elämänkokemusten poh-
jalta. Esitys on lämminhenkinen, 
iloinen ja koskettava. Esitykseen 
kuuluvat kysymykset, mitä käte-
si ovat tehneet, koskettaneet ja 
tunteneet. 

Kaksin käsin -esitys on osa 
laajempaa Kaksin käsin -projek-
tia, joka sisältää draamaa, kuva-
taidetta, kirjallisuutta, musiikkia 
ja äänisuunnittelua. Tarinoita 

on käsitelty henkilökohtaisissa 
haastatteluissa, ryhmätapaami-
sissa, työpajoissa ja osallista-
vissa esityksissä. Käsikirjoitus 
ja dramaturgia Annina Rokka, 
musiikki Mika Kolehmainen, 
koreografia Mia Lappalainen, 
valo- ja äänisuunnittelu Otto 
Ahlroos.
Liput: 20 e /15 e kulttuuritalo 
Valveen lippumyymälä, Hallitus-
katu 7 ja Oulu10-palvelupisteet 
(ei käsittelymaksua) tai Ticket-
masterista (+ käsittelymaksu).

Flow-sirkus: Defracto, Flaque 
28.–31.8. Valvesalissa
Flaque on herkullinen yhdis-
telmä jongleerausta, tanssia ja 
fyysistä teatteria, johon on se-
koitettu aimo annos slap stick 
-komediaa. Esiintyjien rennot 
mutta tarkat liikkeet ovat sar-
jakuvamaisia eikä katsoja aina 
tiedä, liikuttaako esiintyjä pal-
loa vai pallo esiintyjää. Rans-
kalaisen Defracto-ryhmän tai-
turillisessa ja riemastuttavassa 
teoksessa esiintyvät muusikko 
David Maillard sekä jongleeraa-
jat Èric Longequel ja Guillaune 
Martinet. Teos on palkittu vuon-
na 2015 parhaan sirkusesityksen 
palkinnolla Valladolidin kansain-
välisellä festivaalilla Espanjassa. 
Defracton Oulun juhlaviikoille 

tuo Flow Productions.
Ke 28.8. klo 19, To 29.8. klo 
11, Pe 30.8. klo 11, La 31.8. 
klo 19. Kesto: 60min. Ikäsuosi-
tus: aikuiset, nuoret, lapset 7+
Liput 25 e /20 e kulttuuritalo Val-
veen lippumyymälä, Hallituskatu 
7 (ei käsittelymaksua) tai Ticket-
masterista (+ käsittelymaksu). 
Kaikukortti käy.

Nuotin vieressä on tilaa -kuoro-
päivä 31.8.
Aikataulu s. 15.

Koiteli Elää lapsille 31.8. kello 
11–16 Koitelinkoski
Musiikkipitoinen aktiviteettipäivä 
koko perheelle. Mukana mm. Ki-
kattava Kakkiainen ja Mamma ja 
Mesikämmen. Vapaa pääsy!

Lue yleisöarvioita!

www.kaleva.fi/aiheet/yleisoarviot

Makrokonsertit

Ekstrat 

Makrokonsertti on intiimi kon-
serttielämys Oulun juhlaviikkojen 
ohjelmiston taiteilijoiden kanssa. 
Lipun voi saada vain arpaonnel-
la. Lippuarvontaan voi osallistua 
Oulun juhlaviikkojen Facebook- 
ja Instagram-kanavilla. Joka toi-
nen vuosi järjestettäviin makro-
konsertteihin otetaan vain 20 

henkilön yleisö ja sen paikka on 
yllätys loppusuoralle asti. Tapah-
tuma kestää noin tunnin.

2.8. Nina Mya & Kaisa Mäensi-
vu, Veden äärellä
8.8. Pauliina Fred & Pekka Elsi-
lä, Traverso korkealla  

1.–31.8.2019


