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Food & Fun 2017: Sanna Ruohoniemi Quartet
Pe 29.9. klo 21.00
Tiirikkala
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Flame Jazz Messengers
La 16.9. klo 20.55
Flame Jazz Cruise 11, Viking Grace
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Jazz City Turku
www.jazzcityturku.fi
info@jazzcityturku.fi
c/o Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 Turku
Taitto
Tero Ahonen
www.teroahonen.com

syksysi

lippupalvelu

Lippuja myyvät
Tarkista konserttikohtaiset
lipunmyyntitiedot osoitteesta
www.jazzcityturku.fi.

näiden
Mikko Innanen Nordic Combined (FI/DK)
Pe 20.10. klo 19.00
Logomo

jazzareiden

Viking Line
puh. 0600-41577
www.vikingline.fi

Pääyhteistyökumppani

NICLAS HÖGLIND

TERO AHONEN

Kadri Voorand Quartet (ES)
Pe 6.10. klo 22.00
Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Åbo Svenska Teaterin lippukassa
Hansakortteli, puh. 02 277 7377
biljetter@abosvenskateater.fi
www.abosvenskateater.fi

Yhteistyökumppanit:

seurassa?
Tukijat:

Aili Ikonen: Piirrä minut
Ke 25.10. klo 19.00
Sigyn Club, Turun konservatorio

Lars Jansson Trio (SE)
Pe 24.11. klo 19.00
Logomo

Mitä kyborgi opetti
minulle kulttuuripalveluista?
Seurasin SHIFT-bisnesfestivaaleilla värisokeaa Neil Harbissonia, joka kykenee
aistimaan värejä kytkettyään aivoihinsa antennia muistuttavan ”elimen”. Neilin mukaan kyborgien kehityksen myötä
pystymme rikastamaan aistimaailmaamme lähemmäs muita lajeja.
Harbissonin mainitsemat esimerkit
kuten pimeänäkö olisivat kieltämättä kätevä lisä aistivalikoimaan. On aina
kiehtovaa kuulla rohkeita tekijöitä, joilla fokus on vahvasti tulevaisuudessa.
Puhujan mielenmaisema oli siellä, mihin
suurin osa meistä ei vielä näe.
Harbissonin esitys vei omat ajatukseni julkisten kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen. Miten varmistamme, että ihmiset käyttävät jatkossakin yhteiskunnan
tarjoamia hyvinvointia edistäviä palveluja? Millainen voisi olla se todellisuus,
jota emme vielä edessämme tai edes mielessämme näe?
Kunnalliset kulttuuripalvelut ovat
rakentuneet pääosin neljän peruselementin varaan: kirjasto, museo, puheteatteri ja orkesterimusiikki. Nämä painopisteet voi tunnistaa helposti lukiessaan
vaikkapa Turun kaupungin kulttuuribudjettia. Neljän suuren kustannuspaikan rinnalla taloudelliset panostukset
muuhun kulttuuriin ovat marginaalisia.
Tähän jakoon on yksinkertainen
selitys – valtionrahoitus ja lainsäädäntö ovat toistaiseksi ohjanneet kuntien
panostukset juuri näille neljälle sektorille. Painotuksille on myös historialliset
syyt – uudet taiteenlajit ovat perinteisesti saapuneet Suomeen paljon muuta
Eurooppaa myöhemmin.
Turkuun on syntynyt viime vuosina
ammattimaista ja laajalti tunnustettua
toimintaa monien uusien kulttuurin muo-

tojen saralla, joista mainittakoon jazzin
ohessa kuoromusiikki, nykysirkus, tanssi, nukketeatteri ja performanssitaide.
Näiden taiteenlajien parissa on käytännössä mahdotonta toimia ammattimaisesti olemattomien resurssien johdosta.
Kotimainen taidekenttä jää näin armotta
jälkeen kansainvälisestä kilpailusta.

”

Kaupungilla on hienot
strategiat kirjattuna, mutta
onko meillä poliittista tahtoa
pistää lihaa luiden ympärille?
– JUSSI FREDRIKSSON

Lisäksi tulevaisuuden kulttuurin kuluttajille ei taata heille sopivaa tarjontaa, jolloin
tulevat sukupolvet ovat vaarassa jäädä
kokonaan kulttuuripalvelujen ulkopuolelle. Tällä kehityksellä on katastrofaaliset seuraukset hyvinvoinnin edistämisen
ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon
kannalta, mikä tarkoittaa luonnollisesti
isoa laskua veronmaksajille.
Globalisaatio ja eri kulttuurien kohtaamiset synnyttävät jatkossakin uutta taidetta ja uudenlaisia kulttuurin
kuluttajia Suomeen. Palveluja käyttää
tulevaisuudessa entistä laajempi kirjo
Suomessa asuvia sekä täällä vierailevia.
Yhteiskunnan kannalta olisi hyödyllistä tarttua kansainvälistymisen tuomiin mahdollisuuksiin myös kulttuurin
saralla. Suomen houkuttelevuuden ja sitä
myötä talouskasvunkin kannalta on tärkeää, että kulttuuripalvelumme resonoi-

vat myös turistien ja maahanmuuttajien
parissa.
Nykyinen kulttuuripoliittinen asetelma on kestämätön. Tämän päivän ja
tulevaisuuden kulttuurin kuluttaja vaatii
paljon enemmän kuin neliportaisen kirjasto-museo-teatteri-orkesteri -kokonaisuuden. Kolmannen sektorin ammattilaistoimijat kykenisivät täydentämään
kustannustehokkaasti julkisia kulttuuripalveluja sekä edistämään tarjonnan
monimuotoisuutta.
Turussa ja myös valtion tasolla on toistaiseksi puuttunut poliittinen tahtotila
taiteenlajien diversiteetin edistämiseksi.
Valtionosuuslakia (VOS) ollaan paraikaa
uusimassa opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Uudistustyön yhteydessä olisi tuhannen taalan paikka muuttaa taiteen ja kulttuurin rahoitus myös
Turussa vastaamaan tämän päivän ja
tulevaisuuden tarpeita.
Kulttuurikaupungiksi itsensä mieltävä Turku voisi halutessaan olla suunnannäyttäjä tulevaisuuteen kurkottavana
monipuolisena taiteen ja kulttuurin keskuksena. Kaupungilla on hienot strategiat
kirjattuna, mutta onko meillä poliittista
tahtoa pistää lihaa luiden ympärille? Ns.
vapaan kentän asioista kyllä puhutaan –
aivan liikaa. Järjestelmän epäkohdat eivät
kehityskeskusteluilla parane; liha tarkoittaa tässä kohtaa kolmannen sektorin
rahoituksen merkittävää korotusta.
Jussi Fredriksson
Jazz City Turku -hankkeen koordinaattori
(kirjoittaja on Turun kulttuurilautakunnan jäsen (vihr.))
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MARI PALO JA AKI RISSANEN

DAVID PAHMP

Klassisen laulun, jazzin
ja runouden liitto

CHRIS TOMAS KONIECZNY

MIRIAM AÏDA

Turku Jazz Festivalin suomalaisen musiikin
teemaillassa saamme kuulla säveltäjä Leevi
Madetojan ja runoilija L. Onervan kuusiosaisen,
mystisen Syksy-laulusarjan taipuvan uusiksi
sovituksiksi Marin Palon klassiselle laululle ja
pianisti Aki Rissasen johtamalle jazztriolle.
Ystävyydestä yhteistyöhön

MIRIAM AÏDA

Miriam Aïda – sillanrakentaja
jazzin voimalla
Turku Jazz Festivalin pääesiintyjäksi saapuva ruotsalaistähti Miriam Aïda
yhdistää luontevasti pohjoismaisen melankolian ja afro-brasilialaiset
rytmit. Jazz on hänelle luonnollinen keino puhua ihmiseltä ihmiselle,
kulttuuristen erojen ylitse.

Syntynyt vuonna 1974 Lundissa Ruotsissa, asuu Malmössä.
Yksi Ruotsin tunnetuimmista jazzlaulajista ja -persoonallisuuksista.
Työskennellyt laulajan uransa lisäksi
muun muassa tuottajana.
Johtanut omaa levy-yhtiötään ja
lisäksi juontaa jazzohjelmaa Ruotsin
yleisradiossa.
Julkaissut kaikkiaan yksitoista albumia,
joista viimeisin Quatro Janelas (2015).
Omisti miehensä Fredrik Kronkvistin
kanssa Monk-nimisen jazzklubin
Malmössä.

Aki Rissanen ja Mari Palo ovat tunteneet
toisensa opiskeluajoista lähtien. Miettiessään laulajaa uuteen projektiinsa Akilla oli
selvä valinta luontevasti mielessään, sillä
klassinen äänenmuodostus avaa jazzyhtyeen ilmaisuun uusia ulottuvuuksia. Myös
Marin puoliso rumpali Joonas Riippa on
kokoonpanossa mukana.
- Olin haaveillut jo pidemmän aikaa jostain tämän suuntaisesta toteutuksesta ja
eri genrejen yhdistämisestä. Aki ja mieheni Joonas ovat soittaneet jo vuosia yhdessä
monissa eri kokoonpanoissa, olemme perheystäviä ja vierailemme toistemme luona.
– Tosin tällä hetkellä kaikki elävät aika
kiireistä keikka- ja perhearkea, joten
vapaat hetket ovat olleet vähän kortilla.
Nyt aika oli kuitenkin kypsä tämän toteuttamiseen, Mari Palo kertoo.
Musiikin mystiikka
Aki kertoo eräässä toisessa projektissa
esittäneensä yhtä osaa Syksy-sarjasta ja
vaikuttuneensa tällöin kappaleesta niin,
että halusi toteuttaa koko teoksen. Kulu-

vana vuonna Leevi Madetojan syntymästä
tulee kuluneeksi 130 vuotta, joten hetki oli
otollinen senkin suhteen.
– Madetojan musiikissa yhdistyvät
suomalaiskansalliset sävyt ja hienostuneet
ranskalaisperäiset harmoniset vaikutteet – musiikki iski minuun syvälle! Koen
jonkinlaista samankaltaisuutta Madetojan
ja oman artistiuteni välillä. Sitä on vaikea
selittää sanoilla.
– Projektiamme ei ole vielä äänitetty
levylle asti. Sovitukset seuraavat alkuperäistä melodiaa ja harmoniaa, mutta olen
lähestynyt niitä usein rytmin kannalta
tuoden jazzmusiikin perintöä mukaan.
Sovituksissa on aina mukana improvisointia ja sooloja, ja tulkinnat vaihtelevat
konsertista toiseen, miettii Aki.
Klassinen ja jazz sopusoinnussa
Myös Mari painottaa musiikillisten muutosten tulevan näkyviin ennemminkin rakenteissa.
– Minun mielestäni Madetojan musiikki
on hyvin suomalaista, kansanlaulunomaista ja ehkä enemmän sisäistynyttä välttäen
monesti kansallisromanttisuuteen kuulu-

”
Aki Rissanen – Mari Palo: Sininen Syksy
Pe 18.8. klo 19.00
Kukko Stage,
Panimoravintola Koulun piha

Madetojan musiikissa
yhdistyvät
suomalaiskansalliset
sävyt ja hienostuneet
ranskalaisperäiset harmoniset
vaikutteet – musiikki iski
minuun syvälle!
–AKI RISSANEN

vaa paisuttelua. Rytmin käsittelyni on tässä
projektissa erilaista, kuin jos laulaisin näitä
samoja lauluja pelkästään klassisen pianistin kanssa ja siinä muodossa, johon ne on
alun perin sävelletty.
– Sovitukset itsessään vievät luontevasti äänenmuodotusta vähän eri suuntaan,
mutta kyllä perimmäisenä ideana oli, että
käytän tulkinnoissani perinteistä klassista laulutyyliä – en siis yritä olla jazzlaulaja.
Kuulijan ei tarvitse pelätä, että nyt se oopperalaulaja laulaa scat-soolon! Ei laula, soolot
hoitaa trio, nauraa Mari.
Akilla oli klassisen laulajan ilmaisuvoima mielessään jo valmiiksi sovituksia tehdessään.
– Halusin tähän projektiini ehdottomasti
klassisen perinteen sopraanon ja Mari sopi
tuohon toiveeseeni täydellisesti. Nimenomaan klassinen äänenmuodostus tuo tuoreen elementin jazzyhtyeeseen ja sen tuoma
äänenvärien dynamiikka luo uusia mahdollisuuksia ilmaisuumme, selvittää Aki.

työsarkaan.
Aki ei varsinaisesti harrasta runoutta,
mutta lukee runoja yleensä periodiluonteisesti ja on silloin tällöin säveltänyt runoilijoiden, kuten Katri Valan, Anna Akhmatovan ja
Goethen tuotantoa.
Kuluneen kevään aikana sovitustyötä
tehdessään hänen periaatteenaan oli halu
säilyttää sävellysten alkuperäinen henki,
mutta sisällyttäen samalla omaa näkemystä
kokonaisuuteen mukaan.
– Madetojan rikas ja tunnelmallinen
sävelkieli vaikutti sovituksiini eniten.
Sanoitukset ohjasivat oikean tunnelman
löytämiseen ja vahva kerronta korosti sovituksen dynamiikkaa.
– Vaikka koen olevani pohjimmiltani
jazzmuusikko, tunnen, että olen näiden genrejen puolessa välissä – opiskelinhan pitkään
klassista pianoa. Tämä auttoi löytämään
näkemyksen sovituksiini, hymyilee Aki.
Teksti: Eija Talo-Oksala

Sovitustyö ja runous
Molemmat taiteilijat lukevat runoutta kausittaisesti ja eritoten kun se liittyy uuteen

Muusikko, tuottaja, klubin omistaja ja radion erikoisohjelman juontaja. Ruotsalaistähti Miriam Aïda tunnetaan erityisesti
virtuoosimaisena tulkitsijana, mutta jazzin kentältä on äkkiseltään vaikea keksiä
sellaista roolia, jota hän ei olisi kokeillut.
Malmölainen laulaja on työskennellyt
uransa alusta alkaen tiiviisti saksofonistimiehensä Fredrik Kronkvistin kanssa.
Myös Aïdan viimeisin albumi Quatro Janelas (2015) julkaistiin Connective Recordsilta, jonka muusikkopari omistaa yhdessä.
– Kesäkiertueen lomassa teemme
Fredrikin Afro-Cuban Supreme -yhtyeen
tulevaa levyä. Seuraava omakin albumi
on tietysti mielessä. Tällä hetkellä tunnen,
että monilla tasoilla elämässä ja musiikissa on edessä uusia haasteita, Miriam Aïda
myhäilee hieman arvoituksellisesti.
Poikkeuksellisen vahvasti läsnä oleva
esiintyjä
Miriam Aïdaa motivoi mahdollisuus jazzin aseman edistämiseen, ovatpa sen il-

menemismuodot lähes mitä tahansa. Raukeasti ja pohdiskelevasti asioista kertova
laulaja korostaa, että hänen varsinainen

”

Ihmisyydessä on aina oma
tragediansa. Musiikki voi
parhaimmillaan nostaa meidät
tilaan, jossa suuretkin murheet
menettävät hetkellisesti täysin
otteensa meistä.
–MIRIAM AÏDA

syynsä tehdä musiikkia on livetilanteessa
saavutettava yhteys toisiin ihmisiin.
Latin jazz -artisti uskoo, että musiikissa on ihmeellistä voimaa, joka voi vähintäänkin antaa kuulijalle pienen lepohetken
arkisista murheista ja parhaimmillaan
jopa aloittaa paranemisprosessin vaikeiden kokemusten jälkeen.

– Ihmisyydessä on aina oma tragediansa. Musiikki voi parhaimmillaan nostaa
meidät tilaan, jossa suuretkin murheet
menettävät hetkellisesti täysin otteensa
meistä. Koen olevani etuoikeutettu, kun
saan olla läsnä aina vain uusien ihmisten
kanssa näissä hetkissä, laulaja tunnelmoi.
Jazz on luontaista kulttuurienvälisyyttä
Yhteys ihmisten ja kulttuurien välillä,
juuri siitä Miriam Aïdan muusikontyössä
on kysymys. Hän yhdistelee vallattomasti
sävyjä eri musiikkitraditioista.
Jazzista sekä afro-brasilialaisista samban ja bossa novan rytmeistä innoittuneen käsittelyn ovat saaneet niin ruotsalaiset kansansävelmät kuin Quatro Janelas
-albumilla muun muassa David Bowien
glamrock-klassikko Starman.
Lajirajojen koettelussa on syvempikin
merkityksensä. Miriam Aïda tiedostaa
kipeästi sen, että asenteet monikulttuurisuutta kohtaan ovat kiristyneet koko

Euroopassa. Hänen kotikaupungissaan
Malmössä huolta aiheuttaa lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden vahvistuminen.
– Tunnen ehkä voimakkaammin kuin
koskaan aiemmin, miten tärkeää on puhua
niiden asioiden puolesta, joihin uskon.
Asenteiden kovenemisesta huolimatta kaikkialla on koko ajan myös valtavan
paljon hyvää tahtoa ja positiivista energiaa ihmisten välillä. Sitä haluan vaalia ja
varjella.
Teksti: Jaakko Mikkola

Miriam Aïda & Quatro Janelas (SE)
La 19.8.2017 klo 19.00
Kukko Stage,
Panimoravintola Koulun piha

Naisartistit Turku Jazz in Flames -jatkoilla
Jazz on ollut näihin päiviin saakka ollut
pitkälti miesten maailma. Naisten vähälukuisuuteen alalla on kehitelty monenkirjavia selityksiä. Kaikkeahan voi toki ajankulukseen pohdiskella, mutta vedenpitäviä
syitä tälle ilmiölle on tuskin löydettävissä.
Historiasta kannattaa kuitenkin nostaa
katse myös tulevaisuuteen, jottei jää huomaamatta uuden polven naisten läpimurto
jazzmusiikin keskiöön!
Jazzin historia tuntee lukuisia naispuolisia laulajia, mutta instrumentalistit ovat harvemmassa. Musiikin ystävien kannattaa olla
juuri nyt tarkkana. Kentälle on nousemassa
uusi sukupolvi, johon myös naisartistit ovat
tuomassa vahvan panoksen. Kansainväliset tähdet kuten Ingrid Jensen, Geri Allen ja
Carla Bley raivasivat aikanaan tietä nuorille
lahjakkuuksille. Näiden mestarien perässä
esimerkiksi chileläinen saksofonisti Melissa
Aldana, basisti-laulaja Esperanza Spalding
ja monet muut ovat nyt luomassa modernia
jazzkulttuuria. Myös Suomessa tapahtuu –

”

Historiasta kannattaa
kuitenkin nostaa katse myös
tulevaisuuteen, jottei jää
huomaamatta uuden polven
naisten läpimurto jazzmusiikin
keskiöön!
–JUSSI FREDRIKSSON

saksofonisti Linda Fredriksson nostettiin
hiljattain maineikkaassa Downbeat-lehdessä Rising Star -kategoriaan.
Turku Jazz Festivalin ohjelmassa kuullaan
useita lahjakkaita naisia – sekä laulajia että
eri instrumenttien mestareita. Erityisesti Tiirikkalassa järjestettävät Turku Jazz in
Flames -jatkoklubit esittelevät nuoria muusikoita. Festivaalin perjantai-iltana lavalle
nousee New Yorkin maineikkaassa Man-

AINI MÄENSIVU

KAISA MÄENSIVU

hattan School of Musicissa opiskeleva basisti
Kaisa Mäensivu yhtyeineen. Lauantaina festaripäivä päättyy Tiirikkalassa saksofonisti
Adele Saurosin kvartetin keikkaan. Suomen
saksofoniseuran tunnustuspalkinnolla maaliskuussa 2017 palkittu Sauros kertoo kiehtovia tarinoita musiikillaan. Sunnuntaisella
jazzbrunssilla kuullaan poikkeuksellisen laulajan Kadi Vijan versioita Thelonius Monkin
musiikista. Virtuoosimainen laulaja käyttää
ääntään instrumentin kaltaisesti luoden vaikuttavaa sanatonta ilmaisua.
Jussi Fredriksson
Turku Jazz ry:n puheenjohtaja

Turku Jazz In Flames: Kaisa´s Machine
Pe 18.8. klo 22.00
Tiirikkala
Turku Jazz In Flames:
Adele Sauros Quartet
La 19.8. klo 22.00
Tiirikkala
Jazzbrunssi: Kadi Vija &
Joonas Haavisto Duo: Ugly Beauty
Su 20.8. klo 12.00
Tiirikkala
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Intiimiä baaritunnelmaa ja luovan
keskuksen mahdollisuuksia

pitkälti tapahtuva järvenpääläinen Meidän Festivaali tai Viapori Jazz. Ja vaikka
Naantalillakin on upea luostarikirkkonsa,
on sielläkin lähdetty hakemaan lisävirikkeitä. Saaristomeren eri kohteisiin on
järjestetty konserttiristeilyjä jo useamman kerran, ja tänä vuonna oli Örön vuoro. Suomen luonnon ja kulttuurihistorian
hienoimmat ilmentymät kohtaavat eläviä
esityksiä, syventäen niin esiintyjän kuin
vastaanottajankin kokemusta.

”

Viime vuosikymmeninä
musiikillinen ilmaisu on
kuitenkin monipuolistunut
voimakkaasti, eivätkä
rahoitusrakenteet ole kyenneet
reagoimaan tähän muutokseen
riittävästi.

mintakentässä tapahtuvista muutoksista.
Musiikin puolella niin sanottu taidemusiikki on kehittynyt erittäin pitkään, ja
monet olemassa olevat rakenteet heijastavat tätä tosiasiaa. Viime vuosikymmeninä musiikillinen ilmaisu on kuitenkin
monipuolistunut voimakkaasti, eivätkä
rahoitusrakenteet ole kyenneet reagoimaan tähän muutokseen riittävästi. On
hyvin tiedossa, että monet toimijat vaikkapa jazzin tai kansanmusiikin saralla
joutuvat tyytymään lähinnä murusiin
mitä sattuu jäämään yli.
Monet festivaalit ovat kuitenkin asemassa, jossa ne voivat helpottaa tätä tilannetta. Vahvan pohjarahoituksen omaavan
toimijan kannattaa ottaa itselleen mahdollistajan rooli ja kutsua muita alueensa
toimijoita yhteistyöhön. Siinä luodaan
aitoja mahdollisuuksia monille, rikastetaan omaa ohjelmistotarjontaa, palvellaan
yleisöä paremmin – eli kaikki voittavat.
Kun resurssit ovat niukat, on yhdessä
tekeminen erityisen kannatettavaa.

Yksi Flame Jazzin vahvuuksista on ollut kyky tuoda huippujazz säännöllisesti osaksi erilaisten
turkulaisten klubien ja ravintoloiden ohjelmistoa. Bar Ö:n ja Logomon uudet tilat ovat
konserttisarjan uusimpia tukikohtia.
PIA JALKANEN

Festivaalit ovat tätä kirjoittaessani vahvasti
mielen päällä. Palasin juuri kahden viikon
rupeamalta Naantalin musiikkijuhlilla, joka on ollut minulle eräänlainen musiikillinen kesämökki jo yli 15 vuotta. Paikka jossa
pitkä konserttikausi hyvästellään ja aloitetaan kesän festivaalikierre, jotkut lavalla,
toiset katsomossa. Ja tuskin ovat Naantalin
reissun pyykit kuivuneet, kun istun jo lentokoneessa matkalla Lappiin kohtaamaan
festivaalikarttamme uusin tulokas, Väyläfestivaali. Se on uudenlainen tapahtuma,
joka levittäytyy pitkin Tornionjokilaaksoa monelle paikkakunnalle monialaisella
ohjelmistolla. Pohjoisessa viivähdän tosin
vain vajaan vuorokauden, koska juhannus vietetään toki loman merkeissä mökillä. Työn merkeissä osallistun heinäkuussa
vielä Sonkajärvi soi -tapahtumaan, mutta
toki omaan kesääni kuuluu myös katsomon
puolella istuminen. Tänä vuonna ohjelmassa ovat tässä mielessä ainakin Savonlinnan
Oopperajuhlat ja oululainen Elojazz.
Festivaalit ovat se väylä jota pitkin
taide siirtyy konserttisaleista muihin
mahdollisiin esityspaikkoihin - ja niitähän Suomessa riittää. Moni tapahtuma
saa elinvoimansa juuri siitä, että esitys
tapahtuu tilassa tai paikassa, joka tuo esitykseen tuoreen ja odottamattoman lisän.
Persoonallisista esityspaikoista tunnettuja festivaaleja on suuria ja pieniä – vaikkapa juuri Savonlinna, taiteilijakodeissa

MARTTIINA SAIRANEN (TS)

MAARIT KYTÖHARJU

Festivaalit
Festivaalit
kutsuvat
kutsuvat
yhteistyöhön
yhteistyöhön

–JAAKKO KUUSISTO

Festivaaleille voi helposti mieltää laajemmankin tehtävän. Vakiintunut ja rahoitukseltaan turvattu festivaaliorganisaatio
voi halutessaan olla merkittävä kokoava
voima eri toimijoille. Kun Suomessa tällä
hetkellä keskustellaan aktiivisesti taiteen
rahoituksesta, on hyvä olla tietoinen toi-

Jaakko Kuusisto
Oulun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja

JAAKKO KUUSISTO

STAND UP!

Naurunpaikka,
olethan mukana
– vain 5 lähtöä!
Vuorokauden
risteily
Viking Gracella
alk.

20 €

SYKSYN HAUSKIMMAT
ILTAPÄIVÄT
VIKING GRACELLA
Naura itsesi tainnoksiin Viking Gracella, kun luvassa
on täyslaivallinen stand upia. Sisäänpääsy n. tunnin
kestävään show’hun on 10 € (sis. lasillisen olutta,
siideriä, kuohuviiniä tai alkoholitonta juomaa).
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.

Anitta Ahonen, Mikko Vaismaa, Matti Patronen
Joni Koivuniemi, Riku Sottinen, Jack Björklund
Heikki Vilja, Ali Jahangiri, Heli Sutela
Jape Grönroos, Jussi Simola, Iikka Kivi
Anders Helenius, Tomi Haustola, Riku Suokas

Inside Four -hytti

Varaa netissä tuotetunnuksella FRIENDS, vikingline.fi,
tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Flame Jazzille oma flyygeli –
kotipaikaksi uudistunut Logomo
Turun kaupunginteatterin viimeisetkin
muuttolaatikot lähtivät Logomosta kesä-heinäkuun vaihteessa kohti jokirannan historiallista teatteritaloa. Vapaaksi
jääneeseen osaan rakennetaan kaikkiaan kolme uutta tilaa: Logomo-teatteri,
monitoimisali sekä kahvila.
Flame Jazzin konsertit ovat syksystä
alkaen yksi luovan keskuksen uusien
salien säännöllisistä käyttäjistä. Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä korostaa, että Jazz City Turun kaltaiset vapaan
kentän toimijat ovat Logomolle olennaisia yhteistyötahoja.
– Toimintamallimme on yhteisöllinen ja verkostomainen. Suurena tavoitteenani on luoda sellaiset puitteet, joissa
kulttuurin ja talouden toimijoiden koko
kirjo voisi olla kotonaan. On tärkeää,
että erilaiset yleisöt löytäisivät tiensä Logomoon entistäkin luontevammin,
Päivi Rytsä painottaa.
Jussi Fredriksson muistuttaa, että
Flame Jazz oli vahvasti mukana jo Logomon alkutaipaleella vuonna 2011. Tuolloin uusissa tiloissa järjestettiin Turun
Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelmaan kuuluneita jazzkonsertteja.
– On upeaa päästä lopulta toteutta-

maan myös ruohonjuuritason klubitoimintaa
syksyllä avattavissa uusissa saleissa. Erityisen iloinen olen siitä, että saamme nyt käyttöömme loistavan flyygelin ja sen ensimmäiseksi kotipaikaksi tulee juuri Logomo.

”

Tavoitteenani on luoda
sellaiset puitteet, joissa [...]
toimijoiden koko kirjo voisi olla
kotonaan.
–PÄIVI RYTSÄ

Turkulainen jazzväki on siis saamassa
viimeinkin oman flyygelin, eikä kyseessä
ole mikä tahansa soitin. Steinwayn edellinen omistaja on Kerkko Koskinen, ja suuri
osa Ultra Bran tuotannosta on syntynyt
nyt Turkuun muuttavan soittimen koskettimien ääressä.

Laajentunut Bar Ö – kulttuurin vapaan
kentän hengenheimolainen
Kun Jaska Lukkarinen Trio esiintyi Flame Jazz -konsertissa maaliskuun lopussa, mainostettiin Bar Ö:n jazzkokemusta
”intiimiksi”. Linnankadun kulttuurikapakka on uudistunut ja laajentunut tuon
kevättalvisen illan jälkeen seinän toiselle puolelle entisiin Iki-Pop-levykaupan tiloihin.
Asiakaspaikkojen
määrä
nousi
uudistusten myötä 50:stä 85:een, mutta
nyt säännölliseksi Flame Jazz -areenaksi tuleva Bar Ö on edelleen yksi sarjan
tiivistunnelmaisimmista konserttipaikoista.
– Tila on monikäyttöisempi, tekniikkaa on päivitetty ja akustiikka parani entisestään. Lopputulokseen voi olla
erittäin tyytyväinen myös sen takia,
että väkeä on käynyt muutosten jälkeen
enemmän, omistaja Tuomas Sara sanoo.
Hän ei halua asettaa Bar Ö:n ohjelmaprofiilille tarkkoja raja-aitoja. Kunhan
musiikki on tasokasta, on baarissa ollut
ja voi jatkossakin olla kaikkea klassisesta teknoravehin. Myös jazz sopii paikan
tunnelmaan ja konseptiin erinomaisesti.
Moni muistaa Tuomas Saran jo Bar
Ö:tä edeltävältä ajalta vaihtoehtofestivaalien Ilmiön ja H2Ö:n vastaavana

tuottajana. Nykyinen ravintoloitsija
sanoo olevansa yhteistyöstä Flame Jazzin kanssa erityisen mielissään, koska
tekijöiden filosofiat sopivat niin hyvin
yhteen.

”

Olemme huomanneet
ajattelevamme kulttuurikentän
toiminnasta [...] hyvin
samansuuntaisesti.
–TUOMAS SARA

– Tunnemme toisemme Jussin (Fredriksson) kanssa pitkältä ajalta. Kun olemme viime vuosina keskustelleet asioista työnkin
puolesta, niin olemme huomanneet ajattelevamme kulttuurikentän toiminnasta ja
sen kehittämisestä Turussa hyvin samansuuntaisesti, Tuomas Sara toteaa.
Teksti: Jaakko Mikkola
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TERO AHONEN

”Tulkinta vaatii omakohtaista
kosketusta musiikkiin”
Yona on soundinsa ja tyylitajunsa ansiosta
kysytty vierailija kollegoiden levyillä ja suurten
orkestereiden solistina. Soolouraansa panostava
laulaja lähtee mukaan projekteihin, joilla on
hänelle omakohtaista merkitystä.
Yleisö on oppinut tuntemaan Yonan ennen
kaikkea omaehtoisena laulaja-lauluntekijänä. Kuudella sooloalbumillaan hän on
haastanut omaa tekemistään ja uudistanut soundiaan varhaistuotannon jazzahtavista folk-sävyistä suomiräppiin ja konerytmeihin.
Helsinkiläinen muusikko on osoittanut
tulkitsijankykynsä kerta toisensa jälkeen
myös vierailijana, luodessaan jo pölyä
keränneistä sävellyksistä modernin ja
tuoreen kuuloista nykymusiikkia.
– Kaikissa projekteissa, joihin lähden
mukaan, täytyy olla minulle jokin henkilökohtainen kosketus. En halua näytellä
sitä, että rakastan laulaa lavalla. Yleensä
kyllä suostun, jos nämä ehdot täyttyvät ja
kysyjänä on arvostamani muusikko, Yona
kertoo.
Turku Jazz Orchestran solistiksi joulun
alla saapuva laulaja muistuttaa, että hänen
musiikilliset juurensa ovat juuri jazzin

Juhlakiertueelta ituja big
bandien yhteistyöhön

meidän rakentaa itse tarkemman konseptin. Halusimme ottaa paikalliset big bandit
mukaan. Tämä on samalla hieno tilaisuus
suunnitella yhteistyötä ehkä myös eteenpäin, kiertueen sisällöllisestä suunnittelusta vastannut Jusu Heinonen kertoo.
Solistina areenat omakseen voittava
Johanna Försti
Turkulaisen big bandin kanssa tien päälle
lähtee muun muassa Jo Stance -sooloartistina ja Tanssii tähtien kanssa -orkesterin
solistina suomalaisille kyntensä näyttänyt Johanna Försti. Turku Jazz Orchestran
osuuden teemana on Lady Sings the Blues.
– Halusimme hänet ja hienoa, että hänet
saimme. Johanna Försti on ensinnäkin yksi
Suomen parhaista soulmusiikin tulkitsijoista. Yhtä olennaista on hänen taitonsa
ottaa tilanne haltuun. Kun Försti tulee lavalle, niin hän omistaa sen siitä lähtien, Jusu
Heinonen suitsuttaa.
Big bandien syventyvä yhteistyö näkyy
yleisölle komeasti kiertueen päättävällä
Flame Jazz Cruisella. Jusu Heinonen kuvailee ennenkuulumattomaksi konseptia, jossa

Turku Jazz Orchestra nousee laivaan yhdessä Oulu All Star Big Bandin kanssa.
– Uskon, että tämä on ikimuistoinen juttu meidän soittajille. Kun laittaa noin kaksikymmentä miestä ja muutaman naisen
bussiin ja suuntaa tien päälle, niin eiköhän
siellä ole aika lupsakka meininki. Tärkeintä
on tietysti, että yleisö saa uusia kokemuksia
ja upeita konsertteja.
Etupainotteisesti ratkaisuja muusikkona työllistymiseen

”

Jazz on niin olennainen osa
soundiani ja tyyliäni, että se
kuuluu myös soolokeikoillani.

Oikealta nimeltään Johanna Pitkänen,
entinen Louhivuori.
Syntynyt vuonna 1984 Itävallassa,
asuu Helsingissä.
Valmistunut Helsingin pop & jazz
konservatoriosta.
Julkaissut kaikkiaan kuusi albumia,
joista viimeisin EP Jano.
Valmistelee parhaillaan seuraavaa
soololevyään Yona: 7.

suurempi kokeilunsa konesoundien ja kulmikkaiden rytmien kanssa. Kesällä 2017 viimeistelyssä on seitsemäs sooloalbumi Yona:7.
– Levyni ovat olleet tähän asti bändilähtöisiä. Uuden albumin soundissa tulee
olemaan vähemmän luomua, biisimateriaali on popimpaa ja levyntekeminen on
tuottajavetoisempaa. Biisien tekeminen
on toinen puoli tätä työtä ja nautin siitä
yhtä paljon kuin esiintymisestä.
Teksti: Jaakko Mikkola

–YONA

– Silloin kun aloitin uraani musiikin parissa vakavammin, suurin unelmani oli tulla nimenomaan jazzlaulajaksi. Jazz on niin
olennainen osa soundiani ja tyyliäni, että se
kuuluu myös soolokeikoillani, kun olen lavalla oman Yona-materiaalin kanssa.
Biisintekijänä Yona on tehnyt uusimmilla
julkaisuillaan pesäeroa orgaaniseen alkutuotantoonsa. Jano-EP oli hänen ensimmäinen

Turku Jazz Orchestra & Yona:
Ikivihreä Suomi
La 16.12.2017 klo 19.00
Sigyn-sali
YONA

Turku Jazz Orchestra ja Johanna Försti suuntaavat syyskuussa tien päälle
ja Suomen Muusikkojen Liiton 100-vuotisjuhlakiertueelle. Minirundi
päättyy kahden big bandin kruunaamaan Flame Jazz Cruiseen.
Jazzarin vuodessa 2017 on 100-vuotisjuhlia kuin häitä keikkamuusikon kesässä. Omat tribuuttinsa ovat saaneet ja
loppuvuodesta vielä saavat musiikinlajin
legendat Monk ja Gillespie.
Kotimaassa ainakin yksi ikinuori instituutio juhlii täyttä vuosisataansa valtiollisen humun lisäksi. Suomen Muusikkojen Liiton juhlavuoden kiertue vie Turku
Jazz Orchestran syyskuussa tien päälle ja
yhteistyöhön Vaasan, Oulun ja Jyväskylän
big bandien kanssa.
– Pohdimme juhlavuodelle yhteistyötahoa Helsingin ulkopuolelta ja TJO nousi oikeastaan heti mieleen. Orkesterin toiminnan
tukeminen on ollut etenkin Turun paikallisosaston suunnitelmissa tiiviisti jo big bandin perustamisesta lähtien, Turun Muusikot
ry:n puheenjohtaja Pasi Lyysaari perustelee.
Kiertueen tavoitteina on luoda kotimaisten big bandien välille yhteistyöverkostoja sekä edistää korkeatasoista ja
ammattimaista big band -musiikkia Suomessa. TJO:ta tien päällä isännöivät Vaasan
Fort Big Band, Oulu All Star Big Band sekä
Jyväskylä Big Band.
– Muusikkojen liitto heitti idean ja antoi

maaperässä. Yona on esiintynyt Turussa
myös Flame Jazz -konserteissa muun muassa Jukka Perkon ja Samuli Kosmisen kanssa.

YONA

TIINA PALM

JOHANNA FÖRSTI

KOULUTAMME LISÄÄ
SANKAREITA SUOMEEN.
roihin, joiden yksi jakolinja on ero työsuhteisten orkesterimuusikoiden ja freelancereiden, muusikkoyrittäjien välillä. Liitto
pyrkii muutoksen kärkeen ja edistämään
etupainotteisesti alalla työllistymistä.
– Tämä tehtävä näkyy muun muassa siinä, että olemme lähteneet omistajan rooliin
G Livelab -liveklubiin ja Radio Helsinkiin.
Ihan sama periaate ilmenee myös Turku Jazz
Orchestran kanssa järjestettävässä juhlakiertueessa.

Mitä enemmän joukossamme on sankareita, sitä pienemmillä vahingoilla selviämme.
Tänä vuonna LähiTapiola tarjoaa ensiaputaitoja 30 000 koululaiselle ja 15 000 asiakkaallemme.

Teksti: Jaakko Mikkola
Kiertueen alulle laittanut ja sitä tukeva Suomen Muusikkojen Liitto on SAK:n alainen
edunvalvojajärjestö. Sata vuotta sitten liiton
agendalla oli Pasi Lyysaaren mukaan muun
muassa tarve puolustaa suomalaisten muusikoiden asemaa saksalaisia musiikin vierastyöläisiä vastaan.
Äkkiseltään 1910-luvun lopun tilanne
voi näyttää kaukaiselta, mutta periaatteessa kyse on aivan samasta työstä – jäsenten
työllistymismahdollisuuksien ja työehtojen
parantamisesta.
Muusikon ammatissa leipänsä tekevät
jäsenet jakautuvat useisiin erilaisiin loke-

KIERTUEAIKATAULU
JA PAIKKAKUNNAT
13.9. Jyväskylä
Konserttiareena Ilokivi
14.9. Vaasa
Konserttivenue Ritz
15.9. Oulu
Pohjankartanon sali
16.9. Turku
Flame Jazz Cruise, Viking Grace

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen: sankarikoulutus.fi

SUOMENKIELINEN
TEKSTITYS

TOTTA VAI
TARUA?

Piaf

LEIF SEGERSTAM
ylikapellimestari

TOTTA VAI TARUA?

FANTASTIQUE!

ALBERTO HOLD-GARRIDO,
kapellimestari
TIMO OLLILA, valosuunnittelu
TANSSITEATTERI ERI
Berlioz

ÄÄRETTÖMYYKSIIN

CHRISTMAS AROUND
THE WORLD

TO 26.10. & PE 27.10. | 19.00
23,50/ 18,50/ 9,50 €
CHRISTIAN KLUXEN, kapellimestari
JUHO POHJONEN, piano
Webern – Salonen – Strauss

ABOSVENSKATEATER.FI

CLAUDIA CAMPAGNOL
feat. VERNERI POHJOLA

TO 30.11. & PE 1.12. | 19.00
23,50 / 18,50 / 9,50 €

TO 21.9. | 19.00
23,50/ 18,50/ 9,50 €

Jag ångrar ingenting

KE 13.12. & PE 15.12. | 19.00
23,50/ 18,50/ 9,50 €

3TM / D-BOOSTER /
WONDER GIRLS

ANTTI RISSANEN, kapellimestari
JUKI VÄLIPAKKA & ANNIMARIA
RINNE, laulu

TURUN KONSERTTITALON MYYNTIPALVELU TURUN KULTTUURIKAUPPA ARS MUSICA

puh. 02 262 0333 (ma–pe klo 9–15),
kulttuuri.myynti@turku.fi

Aninkaistenkatu 9 (ma–pe klo 11–17
sekä tapahtumien yhteydessä)

tfo.fi

Hinnat sisältävät
Lippupisteen palvelumaksut

WWW.SALOJAZZ.FI

Konsertit ovat konserttitalolla ellei toisin mainita

HERÄTÄ YRITYKSESI

kapellimestarit musiikin viestinviejinä 1917– 2017

PAINOTUOTE ELÄVÄKSI

1.2.2017–7.1.2018

Prigin kehittämä Liveprint lisää painotuotteeseen digitaalisen
ulottuvuuden. Lataa Liveprint-sovellus älylaitteeseesi, osoita tagia
ja katso kuinka painotuote herää eloon ruudulla. Monikanavainen
markkinointi jättää uudenlaisia muistijälkiä. Ideoidaanko yhdessä,
mitä Liveprint voisi sinun tuotteellesi tehdä?

MITÄ?

MITEN?

MIKSI?

Liveprint-sovelluksella
3D-mallit, animaatiot,
videot, audio, interaktiot ja
virtuaalitodellisuussisällöt
voidaan tuoda osaksi yrityksesi painettua markkinointimateriaalia.

Asiakas näkee painotuotteessasi Liveprint-symbolin.
Hän hakee applikaation
sovelluskaupasta ja lukee
kuvan sen avulla. Sisältö
avautuu nautittavaksi mobiililaitteen ruudulle.

Liveprintin avulla kaikki
markkinointikanavat
voidaan yhdistää toisiinsa
mieleenpainuvana käyttäjäkokemuksena. Helpotat asiakkaasi ostamista, tehostat
yrityksesi erottumista.

liveprint.fi / info@prigi.fi / 0400 323 019

+ Konser

t
ja syys it kevätkaudel
la
+ Soitinn
äyttely
+ Sibelius
-näytte
ly

SISÄLLÖKSI!

LUE LISÄÄ JA OTA YHTEYTTÄ!

29.-30.9.2017

POIMINTOJA
SYKSYN KONSERTEISTA

JAN SÖDERBLOM, kapellimestari
TIINA-MAIJA KOSKELA, sopraano
Sibelius – Pulkkis – Rautavaara

SALOJAZZ
F E S T I VA L

Kuuluuko
äänesi?
OPn edustajiston vaaleissa äänestävät
ja ehdolle ilmoittautuvat omistaja-asiakkaat.
Varmista, että sinunkin äänesi kuullaan.
op.fi/edustajistonvaalit
#äänikuuluville

Piispankatu 17, 20500 Turku | sibeliusmuseum.fi

ELOKUU
TURKU JAZZ FESTIVAL 2017

To 17.8
To 17.8
To 17.8
Pe 18.8.
Pe 18.8.
La 19.8.
La 19.8.
Su 20.8.

Wonder Girls 10 years, Tomi Salesvuo East Funk Attack, Kukko Stage, Panimoravintola Koulu
Joto Ensemble, Harlem Jazz Clubin jamit, Börsin puisto
Turun konservatorion workshop & Mikko Innanen, Jam Session, Tiirikkala
Turku Jazz Orchestra & Johanna Juhola: Juholan viesti, Aki Rissanen – Mari Palo:
Sininen Syksy, Verneri Pohjola Group: Pekka, Kukko Stage, Panimoravintola Koulu
Turku Jazz in Flames: Kaisa´s Machine, Jam Session, Tiirikkala
MÖLy Trio, Vilkka Wahl Quintet with Jure Pukl (FIN/SLO), Miriam Aïda Quatro Janelas (SWE), Helsinki-Cotonou Ensemble (FIN/BEN), Kukko Stage, Panimoravintola Koulu
Turku Jazz in Flames: Adele Sauros Quartet, Jam Session, Tiirikkala
Jazzbrunssi: Kadi Vija & Joonas Haavisto Duo: Ugly Beauty, Final Jam Session, Tiirikkala

SYYSKUU
TURKU JAZZ ORCHESTRA

Pe 1.9.

Big Band On Board!: Turku Jazz Orchestra & Veeti, Viking Grace
FLAME JAZZ

Pe 8.9.

Magnetia Orkesteri, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
TURKU JAZZ ORCHESTRA

13.–16.9

Turku Jazz Orchestra & Johanna Försti Suomen kiertueella
FLAME JAZZ

La 16.9.
Pe 22.9.
Pe 29.9.
La 30.9.

Flame Jazz Cruise 11, Viking Grace
Alder Ego, Bar Ö
Food & Fun 2017: Sanna Ruohoniemi Quartet (FI/SE), Tiirikkala
Food & Fun 2017: Kalevi Louhivuori Quintet, Tiirikkala

LOKAKUU
FLAME JAZZ

Pe 6.10.
Pe 13.10.
Pe 20.10.
Ke 25.10.

Kadri Voorand Quartet (ES), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
Foreign Friends, Bar Ö
Mikko Innanen Combined (FI/DK), Logomo
Aili Ikonen: Piirrä minut, Sigyn Club

MARRASKUU
FLAME JAZZ

Pe 3.11.
Pe 10.11.
Pe 17.11.
Pe 24.11.

Olli Hirvonen New Helsinki (FI/US), Logomo
Joona Toivanen Trio, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
Hobby Horse (US/IT), Bar Ö
Lars Jansson Trio (SE), Logomo

JOULUKUU
FLAME JAZZ

Pe 1.12.
Pe 8.12.

Laura Annika Quartet, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
Raoul Björkenheim Triad, Bar Ö
TURKU JAZZ ORCHESTRA

La 16.12.

Turku Jazz Orchestra & Yona: Ikivihreä Suomi, Sigyn-sali

Liput ja lisätiedot: www.jazzcityturku.fi
KONSERTTI- JA TAPAHTUMAPAIKAT: Bar Ö, Linnankatu 7, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 13, Logomo, Köydenpunojankatu 14,
Kukko Stage, Panimoravintola Koulun piha, Eerikinkatu 18, Sigyn Club / Sigyn-sali, Turun konservatorio, Linnankatu 60, Tiirikkala, Linnankatu 3, Viking Grace, Turun Linnansatama,

