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 Ulla ja Päivi, Jazzklubi Monk

(U) Vakuuttava Flame Jazz -sarja, aina on 
kannattanut tulla!
(P) Monk on intiimi tila, sopii jazzmusiik-
kiin hirveän hyvin. Ihmiset istuvat kylki 
kyljessä kiinni, tunnelma oli maaginen, 
mystinen.
(U) Se mua just viehättää, että ihmiset tu-
lee todella kuuntelemaan.
(P) Parasta illassa oli tietenkin musiikki. 
Tosi lahjakkaat muusikot, kaikki huippuja.

 Hannu, Domino-teatteri

Erittäin hieno tunnelma oli. Kevään ohjel-
massa huonoa konserttia ei ole ollut.

 Tuomas, Domino-teatteri

Tulin konserttiin, koska sain kutsun miel-
lyttävältä taholta. Näytti siltä, että bändi 
todella nautti soittamisesta tai ainakin 
osasivat hyvin hämätä!

 Hannu ja Soili, Domino-teatteri

(H) Meillä on vuosijuhla Soilin kans-
sa, kerran vuodessa lähdetään johonkin 
huipputapahtumaan ja nyt päädyttiin 
Turkuun.
(S) Aili Ikosen nimi sai tulemaan, mä toi-
voin tätä lahjaksi!
(H) Itse oon tämmönen jazzin raskassar-
jalainen, harrastan hyvin paljon jazzia. 
Päättelin, että tää on ehkä vähän kevyem-
pää sarjaa, mutta Soili halus tulla tänne.
(S) Kiitos Turulle, että tämmöisiä tapahtu-
mia järjestetään!

 Terhi, Domino-teatteri

Mä ainakin toivoisin ohjelmistoon lisää 
naismuusikoita, näkyvyyttä heille. Nais-
soittajia enemmän esille! Ja ylipäätään 
naistoimijoita lisää esiin jazzin kentälle.

 Heidi ja Katri, Café Tiljan

(H) Ollaan melko ensikertalaisia, ei oo pal-
jonkaan kokemusta jazzista.
(K) Mun mielestä Café Tiljan oli tunnel-
mallinen ja intensiivinen.
(H) Parasta oli ehkä se hyvä mieli mikä 
tosta tuli, ihanaa semmosta hyvän mielen 
musiikkia. Yleensä sitä kuvittelee, että 
jazz on semmosta niinku surullista.
(K) Se oli hirveän energistä, pirtee joo.
(H) Aina valmis uusille elämyksille!

 Kalle, Sigyn Club

Sigyn Club on oikein mukava, saa juoda 
olutta tossa pöydissä. Ehkä joka kolman-
nella Flame Jazz -keikalla on tullut käytyä.

 Jussi ja Sinikka, Café Tiljan

Olimme konserttisalilla ja tulimme tänne 
jatkoille tietenkin kuuntelemaan tätä jaz-
zia. Tiljan on paikkana tyylikäs ja hieno.

 Pauliina ja Juho, Jazzklubi Monk

(P) Mielenkiinto tähän musiikkiin sai 
lähtemään keikalle.
(J) Mättömetalli on se mitä me lähinnä 
kuunnellaan. Jatsi on aina parasta livenä. 
Ehdottomasti.
(P) Tykätään käydä keikoilla ylipäätään. 
Se on just hauska, kun löytyy tämmöstä, 
mikä ei ookaan niin kauheen helppoa!

”) Jazzin arki ja arvot
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Arvot ovat mitä luotettavimpia taustavoi-
mia kaikessa mitä teemme. Arvot antavat 
suuntaa arkeen ja luovat vakautta myrs-
kyjen varalle. Taiteen tekeminen nojaa 
omaan vahvaan arvomaailmaansa, jota 
ei horjuta oikukas politiikka, markkina-
talouden voimat tai oikeastaan mikään 
muukaan. Taiteella on itseisarvo, johon voi 
vaikuttaa vain itse taide. Taidekentän yh-
teisöt ovatkin yhteiskunnassa erityisen 
luotettavia toimijoita, koska heillä on ar-
kisia haasteita suurempi elämäntehtävä.

Jazzmusiikki taiteenlajina ansaitsee 
vahvan aseman taidepolitiikassa. Kon-
serttitoiminnan tukeminen on Suomessa 
armotta muuta Eurooppaa jäljessä. Meillä 
ei esimerkiksi ole yhtäkään vakaan rahoi-
tuksen piirissä olevaa jazzklubia, mikä on 
kansainvälisesti todella poikkeuksellista. 
Jazz on tulossa ennemmin tai myöhemmin 
mukaan julkisesti tuettujen kulttuuripal-
velujen joukkoon – onkin mielenkiintoista 
seurata mistä kaupungista löytyy Suomen 
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ensimmäinen taiteellisesti riippumatto-
maton ja taloudellisesti vakaa jazzklubi.

Jazz City Turku on pohjimmiltaan tai-
teilijoiden työllistämishanke. Jazzalan 
ammattilaisten työskentelyolot eivät vas-
taa sitä korkeaa taiteellista tasoa, joka 
kotimaisen jazzin saralla on saavutettu. 
Ammattitaiteilijoiden työllistämisellä on 
merkittävät vaikutukset yhteiskunnal-
le – korkeatasoinen ja kiinnostava kult-
tuurielämä on omiaan nostamaan kau-
punkilaisten elämänlaatua sekä alueen 
houkuttelevuutta ja taloudellista elinvoi-
maisuutta.

Laadukkaat musiikkielämykset ovat 
turkulaisten saatavilla nyt myös rytmi-
musiikin alueella. Säännöllisen konsertti-
toiminnan järjestäminen on ensimmäistä 
vuotta käynnissä olevan Jazz City Turku 
-hankkeen tärkein tehtävä. Tavoitteen 
saavuttamiseksi me konserttijärjestäjät 
pyrimme rakentamaan itsellemme vahvaa 
arkipäivää jazzalan haasteiden parissa. Toi-
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saalta teidän suuntaanne, hyvä yleisö, mei-
dän tehtävämme on tarjota mahdollisuus 
nousta hetkeksi leijumaan arjen yläpuolelle.

Jazz City Turku -toimijat ovat nosta-
neet riman korkealle ohjelmiston suhteen, 
ja myös kuulijoilla on lupa vaatia konser-
teilta paljon. Yleisön luottamusta ohjel-
miston laatuun punnitaan toden teolla 
marraskuussa järjestettävässä salakon-
sertissa, jonka esiintyjät paljastuvat vasta 
lavalle noustessaan.
Kotimaisten huippujen lisäksi Turus-
sa konsertoi kansainvälisiä tähtiä, joista 
kirkkaimpana Aurajoen rannoilla vierai-
lee marraskuussa amerikkalainen jazz-
legenda Lee Konitz. Ennen monipuolisen 
syysohjelman käynnistymistä nautitaan 
kesäisen Turku Jazz Festivalin lämpimästä 
tunnelmasta. Tervetuloa mukaan!
 
Jussi Fredriksson
Jazztyöläinen
Jazz City Turku

Jazz City Turku tarjoaa myös syyskaudella maailmanluokan jazzia 

turkulaisten arkipäivään. Säännöllinen konserttitoiminta rakentaa 

Turkuun kestävää kulttuurista muutosta, joka käynnistettiin jo vuoden 

2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna. Konserttisarja Flame 

Jazz ja rakettimaisesti kotimaisten big bandien eturiviin noussut Turku 

Jazz Orchestra luovat kaupunkiin korkeatasoista jazzkulttuuria ympäri 

vuoden. Perinteikäs Turku Jazz Festival kerää elokuussa kotimaisen jazzin 

kärkiartistit viettämään pitkää viikonloppua Turun keskustassa.

Jazzin arki ja arvot
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NINA MYA

Nina Myan  
musiikki ammentaa 
spirituaaleista

Nina Mya alias Nina Höynälä on Tor-
niosta kotoisin oleva jazzlaulaja, laulun-
opettaja ja säveltäjä. Hän musiikilliset 
vaikutteensa löytyvät 50- ja 60 -lukujen 
amerikkalaisesta jazzperinteestä sekä 
afroamerikkalaisesta gospelista. Myan 
laulutekninen taituruus ja tulkinnan vi-
vahteikkuus ei jätä kuulijaa kylmäksi, ja 
hänet onkin palkittu useita kertoja mm. 
Young Nordic Jazz Comets -yhtyekilpailun 
solistipalkinnolla sekä Pori Jazzin Vuoden 
Taiteilija 2012 -tittelillä.

Closure on hänen kolmas albuminsa ja 
se omalla tavallaan nivoo yhteen edelliset 
levyt Flying Solo sekä Our Time.

– Petri Puolitaival on yksi kor-
keimmalle arvostamiani suomalaisia 
muusikoita. Kun vuonna 2015 päätin 
alkaa työstää uutta albumia, pyysin 
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”Popea” mukaan taiteelliseksi tuottajak-
si. Yhteistyömme on ollut saumatonta, 
toisiamme kunnioittavaa ja inspiroivaa. 
Sohaisen varmaan ampiaispesää sano-
malla, että nuorena naismuusikkona ei 
ole aina itsestäänselvyys saada ääntään 
kuuluviin ja kunnioitusta miesvaltaisella 
alalla.

– Closure-albumin sävellykset sekä 
ilmaisu ammentavat enimmäkseen 
John Coltranen spirituaaleista ja Aret-
ha Franklinin soulmusiikista, mutta 
en ole halunnut peittää myöskään Ella 
Fitzgeraldilta, Gregory Porterilta tai 
Carole Kingiltä saamiani vaikutteita. 
Vaikka kyseessä on jazzalbumi, jonkun 
toisen korvaan se voi olla soulahtavampi 
tai popahtavampi kokonaisuus. Halusin 
tehdä puhuttelevan ja syvällisen, mutta 

Nina Mya Turussa
La 20. 8. klo 18.30
Turku Jazz Festival, Aura Stage,  
Panimoravintola Koulun piha

samaan aikaan groovaavan albumin, jos-
sa tekstit ja melodiat uppoavat kuulijaan 
kuin veitsi voihin. Tärkeintä on gospelin 
vahva läsnäolo, Nina korostaa.

– Spirituaalisuus tai hengellisyys on 
hieman vaarallinen termi. Ihmiset miel-
tävät sen helposti joksikin yliluonnollisen 
voiman tai tietyn uskonnon palvomisek-
si. Koen sen enemmänkin henkilökoh-
taisena matkana itseeni ja mielentilana, 
jossa voi kokea syvää rauhaa ja virtavii-
vaisuutta maailman kanssa. Räväkästä ja 
sosiaalisesta ulkoannistani huolimatta 
olen herkkä tyyppi, joka tarvitsee välillä 
omaa rauhaa ja yksinäisyyttä. Asioiden 
jatkuvasta pohtimisesta olen saanut itse-
ni välillä niin solmuun, että parasta on 
ollut sen kaiken suoltaminen musiikkiin.

Muusikon liikkuva työ yhdistyy 
pikkulapsiarkeen

Ninalla on myös pian kaksi vuotta täyt-
tävä poika.

– Uskaltaisin väittää, että kaikki äidit 
tuntevat jatkuvaa syyllisyyttä jostain. 
Ikävöin lastani koko ajan reissuillani. 
Samalla tiedän voivani myös äitinä hyvin, 
kun saan toteuttaa itseäni musiikillisesti. 
Jos en taas ajaisi muusikon uraani eteen-
päin, kokisin siitäkin syyllisyyttä ja tun-

tisin itseni puolikkaaksi ihmiseksi. 
Syksyllä Nina suuntaa uuden levyn-

sä materiaalin kanssa Suomen Jazzlii-
ton tuottamalle kiertueelle. Turnee alkaa 
21.9. Tornion Musiikkitalolta ja lisäksi 
vieraillaan Oulussa, Raahessa, Kuopios-
sa, Joensuussa sekä syyskuun Flame Jazz 
-risteilyllä Viking Gracella.

– Vuonna 2014 kootussa uudessa bän-
dissäni soittavat Jukka Eskola, trumpet-
ti, Petri ”Pope” Puolitaival, saksofoni, 
Henri Mäntylä, piano, Jori Huhtala, 
basso, ja Tuomas Timonen, rummut. 
Heinäkuussa Pori Jazzien levynjulkis-
tuskeikalla nähdään myös upea perkus-
sionisti Abdissa ”Mamba” Assefa.

Vahvuutemme on hyvä yhteishenki. 
Vaikka sovitukset ovat pitkälti minun ja 
Popen käsialaa, on koko bändi osallistu-
nut merkittävästi sovituksien tekemi-
seen. He ovat jaksaneet väsymättömästi 
etsiä erilaisia grooveja ja tapoja soittaa, 
jotka tukevat puolestaan minua laulajana.

– Elokuussa vierailemme Turku Jazz 
Festivalilla ja odotan keikalta unoh-
tumattomia hetkiä yhtyeeni ja yleisön 
kanssa. Toivon, että uuden levyn musiik-
ki koskettaa kuulijoita ja jättää heihin 
jonkinlaisen jäljen.

Teksti: Eija Talo-Oksala

Pe 24. 9. klo 20.55
Flame Jazz Cruise,  
Viking Grace

Nina Mya julkaisee kesällä kolmannen 

albuminsa Closure. Uutta materiaalia kuullaan 

Turku Jazz Festivalin lauantain ohjelmassa sekä 

syyskuisella Flame Jazz Cruisella.

VALTTERI PÖYHÖNEN
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Jazzsäveltäjän arkea

Mistä koostuu jazzsäveltäjän  
hyvä arki?
 
– Säveltäjä voi tehdä musaa mihin aikaan 
päivästä tahansa. Tärkeintä on pysyä 
inspiroituneena ja siihen monesti edes-
auttaa varsinaisen arjen puuttuminen, 
eli se että elää spontaanisti. Partituurien 
viimeistelyvaiheessa on parasta käydä 
aamuisin lenkillä ja pitää pää kirkkaana. 
Luovassa vaiheessa savuisuus ja muu de-
kadenssi ovat olennaisia.
 
Millä instrumentilla aloitit 
musisoinnnin ja milloin? Missä 
vaiheessa aloit profiloitua erityisesti 
säveltäjänä?
 
– Soitin skidinä pianoa viitisen vuotta 
ja lauloin Cantores Minores -kuorossa. 
Pääsoittimeni kitaran aloitin 15-vuotiaa-
na. Säveltää aloin intensiivisesti opiskel-
lessani Pariisissa 29-vuotiaana. Olin aina 
tehnyt biisejä bändeilleni, mutta ensim-
mäiset big band -teokset alkoivat syntyä 
tuolloin. Säveltäjänä pystyn ilmaisemaan 
itseäni huomattavasti monipuolisemmin 
kuin pelkästään kitaristina.
 
Miten elinympäristösi vaikuttaa 
sävellystyöhön?
 
– Muutin Berliiniin alunperin säveltämään 
Ricky-Tick Big Bandin ensimmäisen le-
vyn musiikkia. Mulle on tärkeää voida itse 
määritellä päivärytmini, ja vieraassa ym-
päristössä asuminen antaa siihen mah-
dollisuuden. Myös kulttuuri, ilmapiiri ja 
ihmiset vaikuttavat säveltämiseen. Ei ole 
harvinaista, että Berliiniin muuttaneet 
jazzmuusikot alkavat tehdä techno-poh-
jaista musaa. Esimerkiksi Dalindèon Sla-
vic Souls -levyn Highway Lostin muodos-
sa on vaikutteita teknosta breikkeineen.
 
Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana 
on nostanut kotimaisen big band 
-kulttuurin uuteen kukoistukseen. 
Mitkä ovat bändin tuoreimmat fiilikset?

– Tämän porukan kanssa keikkailu on aivan 
törkeän hauskaa. Kesän keikkojen jälkeen 
meillä on pitkä konserttisalikiertue syksyl-
lä. On ihan mieletöntä tehdä isoja keikkoja 
big bandin kanssa ja tuntea miten musa ta-
voittaa hyvin erityyppisiä kuulijoita.

Olet omalla työlläsi parantanut mer-
kittävästi isojen orkesterien arvos-

Elokuisen Turku Jazz Festivalin 
vuoden artistiksi valittiin turkulaisen 
musiikkikentän monipuolinen 
toimija ja multi-instrumentalisti Jusu 
Heinonen. Palkittu esiintyy tuoreen 
yhtyeensä kanssa Turku Jazz Festivalin 
ohjelmassa perjantaina 19.8.

Jusu Heinosen soitinvalikoima kattaa eri saksofonit, 

klarinetin, bassoklarinetin, poikkihuilun ja haitarin. 

Naantalista kotoisin oleva Heinonen on opiskellut 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa pop&jazz-linjalla 

saksofonin soiton musiikkipedagogiksi. Turun konser-

vatoriolla hän on toiminut lehtorina vuodesta 2010 al-

kaen ja vuodesta 2015 pop/jazz-musiikin vastaavana.

Heinonen on myös yksi paikallisen big bandin Tur-

ku Jazz Orchestran perustajajäsenistä ja on toiminut 
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Turku Jazzin vuoden 
artisti Jusu Heinonen

Jusu Heinonen Gyl5
Pe 19.8. Klo 17.00
Turku Jazz Festival, Aura Stage,  
Panimoravintola Koulun piha

Ricky-Tick Big Bandin sekä Turku Jazz Festivalilla esiintyvän Dalindéon johtohahmona ja säveltäjänä 

tunnettu Valtteri Pöyhönen on 2010-luvun kiinnostavimpia kotimaisia musiikin tekijöitä. Berliinissä 

ja Helsingissä vuorottain asusteleva taiteilija tavoittelee inspiroivaa ja spontaania arkea.

yhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen. 

Hän luotsaa omaa Relax Corner -bändiä ja on soit-

tanut useiden Suomen huippuartistien kuten kuten 

Sami Saaren, Johanna Förstin, Tapani Kansan ja Pepe 

Willbergin kanssa. Heinonen tunnetaan myös teat-

terimuusikkona, ja lisäksi hän vastaa useiden turku-

laisravintoloiden musiikkituotannoista.

Turku Jazz Festivalilla vuoden artisti esiintyy 

upouuden yhtyeensä Jusu Heinonen & Gyl5 kanssa. 

Kokoonpanon riveissä soittaa turkulaisia luottomuu-

sikoita kuten viime vuonna Turku Jazzin vuoden artis-

tiksi valittu kitaristi Ilpo Murtojärvi.

tusta ja imagoa. Olet inspiroinut myös 
nuoria jazzsäveltäjiä tällä haastavalla 
alalla. Miltä tämä tuntuu?
 
– On todella hienoa huomata, että nuoret jaz-
zarit perustavat isoja kokoonpanoja. Ricky-
Tick Big Bandia perustaessani mietin, että 
miksei Suomessa ole juurikaan yli 10-hen-
kisiä bändejä kuten Pariisissa. Laajat ko-
koonpanot antavat musiikillisia mahdolli-
suuksia, joita pienillä bändeillä ei ole.
 
Dalindéo on ollut kasassa yli 
kymmenen vuotta ja luonut 
musiikillisesti nahkansa monta 
kertaa. Mitkä olivat viimeisimmän 
albumin taustatekijät ja vaikutteet?
 
– Lähdin säveltämään Slavic Souls -levyn 
biisejä Kallio-levyn soundin pohjalta. Ta-
voittelin tummempaa ja psykedeelisem-
pää soundia ja myös hieman modernimpaa 
meininkiä. On korvaamatonta soittaa sa-
mojen tyyppien kanssa niin pitkään kuin 
olemme Dalindèossa tehneet. Säveltäjänä 
tiedän todella hyvin bändin ja soittajien 
vahvuudet ja voin keskittyä niihin. 

Mitä odotat Dalindéon keikalta Turku 
Jazz Festivalilla?

– Meillä on Dalindèon kanssa keikoilla 
aika härski meininki – ei tarvitse jännit-
tää menevätkö kaikki biisit aina just niin 
kuin levyillä. Mulla on aina ollut hyvä fii-
lis Turusta ja siellä esiintymisestä. Oike-
astaan Turussa on monesti eurooppalai-
sempi viba kuin stadissa, koska joki!

Teksti: Jussi Fredriksson

Dalindéo
Pe 19.8. Klo 20.30
Turku Jazz Festival, Aura Stage,  
Panimoravintola Koulun piha
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Suomen Jazzliitto 
juhlatuulella

Suomijazzin 
legendat liekeissä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 
vuotta Suomen Jazzliiton perusta-
misesta. Jazzliitto on kotimaisen 
jazzmusiikin katto-organisaatio, ja 
siihen kuuluu yli 40 jäsenyhteisöä. 
Liiton tehtävänä on edistää jazz-
kulttuuria sekä toimia musiikinlajin 
edunvalvojana Suomessa.
 
Turku Jazz ry on pitkäaikainen Suomen 
Jazzliiton jäsenyhdistys, ja vuoden 2016 
Turku Jazz Festival on aktiivisesti mukana 
liiton 50-vuotisjuhlallisuuksissa. Festivaa-
lin perjantaina Panimoravintola Koulun pi-
halla esiintyy saksofonisti Mikko Innasen 
johtama Jazzliiton juhlaorkesteri, jonka 
jäsenet ovat kaikki Yrjö-palkittuja. Yrjö 
myönnetään vuosittain ansioituneelle jazz-

muusikolle, ja palkintoa pidetään yleisesti 
alan arvostetuimpana tunnustuksena. Jazz-
liitto on kerännyt juhlavuoden kunniaksi 
vuosittain jaettavista Yrjö-palkinto-teok-
sista näyttelyn, joka on yleisön nähtävillä 
Koulussa koko Turku Jazz Festivalin ajan. 
Liiton toiminnanjohtaja Ami Vuorinen vie-
railee myös Turussa festaritunnelmissa.

– Odotan innolla Jazzliiton juhlaorkes-
terin esiintymistä Turku Jazz Festivalilla. 
Kuten 50-vuotias Jazzliitto, festivaalikin 
on 1960-luvun lapsi ja sitä pyörittävä Turku 
Jazz ry yksi Jazzliiton pitkäaikaisimmis-
ta jäsenistä. Erityisen mukavalta vierailu 
tuntuu, kun on seurannut Turun jazzelämän 
suorastaan sähköistä nykytilaa ja paikal-
listen toimijoiden hedelmällistä yhteistyötä 
Jazz City Turku -sateenvarjon alla.

“50-vuotias Suomen Jazzliitto ja eritoten sen kiertuetoiminta on mahdollistanut mer-
kittävällä tavalla jazzkulttuurin kehitystä ympäri maan. Jo yksistään kiertuetoimin-
nan työllistävä vaikutus on ollut suuri. Elävän yleisön edessä tapahtuvat konsertit ovat 
juuri se foorumi, missä jazz parhaimmillaan syntyy ja kukoistaa.” 

– Jukka Perko, saksofonisti

Jukka Perko Hurmio 2.0
La 20.8. Klo 20.30
Turku Jazz Festival, Aura Stage, 
Panimoravintola Koulun piha

Jazzliiton juhlaorkesteri
Pe 19.8. Klo 19.00
Turku Jazz Festival, Aura Stage,  
Panimoravintola Koulun piha

JUKKA PERKO

Turun konservatorion workshop  
& Teemu Viinikainen
To 18.8. klo 22.00
Turku Jazz In Flames,  
Anniskelukahvila Tiirikkala

Olli Ahvenlahti & Bowman Trio
Pe 19.8. Klo 22.00
Turku Jazz In Flames,  
Anniskelukahvila Tiirikkala

Eero Koivistoinen & Buba Wii Aa
La 20.8. Klo 22.00
Turku Jazz In Flames,  
Anniskelukahvila Tiirikkala
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Levy-yhtiön julkaisulista koostuu tun-
nettujen artistien musiikista 1970-lu-
vun lopulta 1990-luvun alkuun. Pääosin 
vinyyleinä julkaistavien albumien jou-
kossa on myös jazzlegendojen kuten Eero 
Koivistoisen ja Olli Ahvenlahden klas-
sikoita. Vuosikymmeniä suomijazzin 
keskiössä toimineet mestarit ovat edel-
leen aktiivisia, ja onkin luontevaa tuo-
da ajankohtaiset taiteilijat nyt Turkuun, 
Suomen kuumimpaan jazzkaupunkiin.

Turku Jazz Festivalin ohjelma laaje-
nee tänä vuonna Turku Jazz In Flames 
-jatkoklubeilla. Panimoravintola Koulun 
ulkoilmakonserttien jälkeen iltaa jatke-
taan Anniskelukahvila Tiirikkalassa, 
jossa lavalle nousee suomijazzin legendat 
yhdessä nuoren nousevan trion kanssa. 
Yleisö pääsee jatkoklubeilla seuraamaan 
läheltä kahden sukupolven välistä spon-
taania musiikillista vuoropuhelua.

Perjantaina jatkoklubille saapuu 
1970-luvun klassikkolevytyksistään 
Bandstand ja The Poet tunnettu pianisti 
ja säveltäjä Olli Ahvenlahti. Rhodes-pia-
noa konsertissa soittava Ahvenlahti saa 
lavalle seurakseen We Jazz Rising Star 
-tunnustuksella viime vuonna palkitun 
Bowman Trion. Luvassa on ainutlaatui-
nen jazzin sukupolvien kohtaaminen!

Vuonna 1967 historian ensimmäisenä 
Yrjö-palkittu Eero Koivistoinen esiin-
tyy lauantaina urkutrio Buba Wii Aan 
solistina. 70-vuotisjuhliaan viettävä 
suomijazzin jättiläinen on työskennellyt 
alan huipulla jo vuosikymmeniä, ja vauh-
ti on edelleen kova! Turku Jazz In Flames 

-klubilla kuullaan miten kokenut mesta-
ri kommunikoi musiikin keinoin pari-
kymppisten nälkäisten leijonien kanssa.

Turku Jazz In Flames -klubit alkavat 
Tiirikkalassa jo torstaina kitaristivelho 
Teemu Viinikaisen ja Turun konser-
vatorion opiskelijoiden kohtaamisella. 
Loistavana pedagogina tunnettu Viini-
kainen pitää festivaaliviikolla opiskeli-
joille intensiivikurssin, ja Taiteiden yön 
ilmaistapahtumassa nautitaan viikon 
tuloksista.

Konserttien jälkeen illat jatkuvat jami-
sessioilla, joissa festivaalin muusikot ja 
yleisö kohtaavat improvisoinnin mer-
keissä. Turku Jazz on kolme iltaa liekeissä 
Tiirikkalan lämpimässä tunnelmassa!
 
Teksti: Jussi Fredriksson

Turkulainen levy-yhtiö Svart Records tekee 

merkittävän kulttuuriteon julkaisemalla 

uudelleen kotimaisia klassikkolevyjä sekä 

tuomalla julkisuuteen ennen julkaisematonta 

harvinaista materiaalia. 

SVENGATEN HALKI 
SAARISTON
Risteile jazztunnelmiin Turusta 24.9.! Yhdeksäs 
Flame Jazz Cruise uudistuneella Viking Gracella 
tarjoaa upean kattauksen kotimaisia rytmimusiikin 
tähtiä. Tänä vuonna jazzristeilijöitä hemmotellaan 
soul-teemalla. Tervetuloa jazzlaivalle! 

Viking Gracella risteilet aina tähtien loisteessa.
Luvassa mm.  

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita myyntipalveluumme,  
puh. 0600 41577 (1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).  

Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VUOROKAUDEN 
RISTEILY TURUSTA 

VIKING GRACELLA

ALK. 44 € 

INSIDE FOUR -HYTTI
20.8.  Maija Vilkkumaa 
3.9.  Paula Koivuniemi 
1.10.  Popeda 
15.10.  Anna Abreu  
22.10. Isac Elliot 

28.–29.10. Antti Tuisku 
5.11.  Chisu 
19.11.  Olavi Uusivirta
17.12.  Michael Monroe

Infoa ja inspiraatiota.
Kulttuurin koko kuva.

Tilaa osoitteessa tilaa/ts.fi tai soita (02) 269 3400, ma–pe 8.15–16.30. 
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Vuonna 2012 perustettu Turku Jazz Orchest-
ra on kehittynyt valtavaa vauhtia. Orkeste-
rimme rakennustyö saavuttaa eräänlaisen 
harjakorkeuden ensimmäisen levytyksem-
me julkaisun myötä. Emmekä ole lähteneet 
liikkeelle kovin pienimuotoisesti.

Levy on tuotettu yhteistyössä Turun fil-
harmonisen orkesterin kanssa ja solisteiksi 
olemme saaneet upean jazzlaulaja Johanna 
Iivanaisen sekä Suomen ykkössaksofonis-

Yhteislevytys tekee kunniaa 
suomalaisen elokuvamusiikin 
historialle

Svengiä Itämeren 
aalloilla

JOHANNA IIVANAINEN
JU
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Konsertti jäi elävästi niin yleisön kuin muu-
sikoidenkin mieliin ja niinpä päädyimme 
keskustelemaan levy-yhtiö Alba Record-
sin kanssa levytyksestä. Helmikuussa 2016 
äänitimme kokonaisuuden Turun konsert-
titalolla, ja sen kruunasi vielä saksofonisti 
Jukka Perko omilla sooloillaan.

Levy valmistuu marraskuussa juuri 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kyn-
nykselle tehden omalta osaltaan kunniaa 
suomalaisen elokuvamusiikin histori-
alle. Marraskuussa järjestämme myös 
levynjulkaisukonsertin Turun konsert-
titalolla, jossa kuullaan jo levytettyjen ja 
viime konsertissa esitettyjen kappalei-
den lisäksi muutama uusi tulkinta suo-
malaisen elokuvamusiikin aarteistosta.

Odotamme jo malttamattomina, että 
yleisö pääse nauttimaan musiikistam-
me ensimmäistä kertaa kotisohvilla. 
Kiitämme lämpimästi myös Turun fil-
harmonista orkesteria sujuvasta yhteis-
työstä, ja etsimme aktiivisesti hyviä 
ideoita yhteistyömme jatkamiselle tule-
vaisuudessa.
 
Taija Lähdetie
Tuottaja
Turku Jazz Orchestra

Turku Jazz Orchestra ja Turun filharmoninen orkesteri 

julkaisevat yhdessä Johanna Iivanaisen ja Jukka Perkon kanssa 

suomalaisen elokuvamusiikin helmiä sisältävän levyn Suomen 

100-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä.

Turku Jazz Orchestra, Turun filharmoninen orkesteri  
& Johanna Iivanainen: Levynjulkaisukonsertti
Sulle salaisuuden kertoa mä voisin
Pe 25.11. klo 19.00
Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9

teihin lukeutuvan Jukka Perkon. Kyseessä 
on kerrassaan mittava kokonaisuus. 

Yhteistyö Turun filharmonisen orkes-
terin kanssa alkoi kaksi vuotta sitten. 
Koska yhteistyö tuotti hyviä tuloksia, tai-
teellinen johtajamme Vellu Halkosalmi 
esitteli idean sovittaa suomalaista eloku-
vamusiikkia tuoreesti jazzikkain maus-
tein Johanna Iivanaiselle, big bandille ja 
sinfoniaorkesterille. Ja siitä se sitten lähti.

Halkosalmen ja hänen sovittajatii-
minsä kokonaisuus kantaesitettiin tou-
kokuussa 2015 Turun konserttitalolla 
loppuunmyydylle salille. Nostalgiset kap-
paleet, kuten Nuoruustango, Balladi eloku-
vasta Klaani tai Sulle salaisuuden kertoa 
mä voisin, saivat yleisön liikuttuneeseen 
tilaan. Konsertin arvostelussa Turun 
Sanomissakin todettiin, että ”pahus, kun 
ei tullut nenäliinoja mukaan”.
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Flame Jazz Cruise kerää syyskuussa ko-
timaisen jazzin ja soulin kärkiartistit 
Itämeren upeimmalle risteilyalukselle 
Viking Gracelle. Huippusuosittu tapah-
tuma järjestetään nyt yhdeksättä ker-
taa – tammikuussa 2017 juhlitaan täys-
kymppiä!

Tällä kertaa ohjelmaa värittää soul-
teema – risteilyllä kuullaan alan parhaita 
artisteja kuten SuomiLOVE-bändistä ja 
Sunrise Avenuesta tuttu Osmo Iko-
nen, positiivista energiaa tulviva Mik-
ko Pettinen & Happy People ja lai-
valla harvinaisen paluukeikan soittava 
Q-Continuum.

Myös jazzarit saapuvat laivalle tuoreet 
metkut näpeissään. Paluumatkalla sun-
nuntaina esiintyvä Olavi Louhivuoren 
johtama Oddarrang julkaisee risteilyn 
alla uuden albumin. Trumpetisti Martti 
Vesala äänitti hiljattain ensimmäisen 
levynsä saksalaiselle Ozella-levymerkil-
le, ja myös tämä pitkäsoitto ilmestyy juu-
ri ennen risteilykeikkaa. Kesäfestivaa-
leja ahkerasti kiertävä laulaja Nina Mya 
esittää laivalla uuden Closure-albumin 
sielukasta materiaalia.

Merelle lähdetään syksyn aikana siis 
kaksi kertaa. Marraskuussa Viking Gra-
cen valtaa kokonainen big band, joka on 
luonnollisesti Turku Jazz Orchestra. 
17-henkisen kokoonpanon solistina toimii 
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu 
samettiääninen Sami Pitkämö. Turku Jazz 
Orchestra esiintyy risteilyn aikana kah-
teen kertaan – lauantai-iltana bailataan 

Svengiä Itämeren 
aalloilla

Flame Jazzin ja Turku Jazz Orchest-
ran syyskauden huipennus kumartaa 
musiikin historialle sekä modernille 
ajalle. Illan aloittaa vahvasti vuodes-
sa 2016 elävä kansainvälisesti kiitelty 
Aki Rissanen Trio. Konsertin ja koko 
ensimmäisen Jazz City Turku -vuoden 

Classics Meet Modern:  
Turku Jazz Orchestra & Teppo 
Mäkynen: Tribute To Mel 
Lewis + Aki Rissanen Trio
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Rakkaudesta 
lajiin – sukupolvelta 
toiselle

Orkesteritoiminta on ryhmätyötä, jota on helppo verrata vaikkapa 
joukkueurheiluun. Orkesterin tai urheiluseuran perustaminen on 
urakka, johon tyypillisesti lähdetään porukalla aidosta rakkaudesta 
lajiin. Sitten tehdään yhdessä talkoohengellä tunteja laskematta, jotta 
tuloksia alkaisi syntyä. Jos toiminta tuottaa tuloksia ja alkaa vakiin-
tua, kysymys jatkuvuudesta tulee nopeasti ajankohtaiseksi. Mistä 
saada uusia soittaja- tai pelaajasukupolvia tuleville vuosille?
Turku Jazz Orchestra on juuri tällainen porukka. Jo muutama vuosi 
sitten osa huomiostamme suunnattiin toiminnan jatkuvuuteen tule-
vaisuudessa. Tästä esimerkkejä ovat koulutusyhteistyö Turun kon-
servatorion kanssa sekä oma Big Band -opisto, joka on keväästä 2014 
alkaen tarjonnut big band -musisoinnin opetusta harrastajasoittajil-
le. Omalta osaltaan tämä on myös yleisötyötä, jonka kautta toivomme 
big band -musiikin tavoittavan uusia kuulijoita Turun seudulla.
Vuonna 2016 järjestämme ensimmäistä kertaa Turku Jazz Orchestran 
sovitusworkshopin, jonka tärkein tavoite on tarjota tulevaisuuden 
säveltäjille ja sovittajille ammattimainen ympäristö opiskella jazzor-
kesterille kirjoittamista. Vaikka tietotekniikan avulla voidaan ny-
kyään tehdä monia asioita, mikään ei päihitä orkesterisovittamisen 
opiskelussa elävää yhteistyötä oikean orkesterin kanssa. 
Uskon lujasti siihen, että auttamalla uusia muusikko- ja kirjoittaja-

Big Band -opiston syysperiodi 
1.-9.10. 

Sovitusworkshop 
17.–18.9. ja 29.–30.10.

Katso lisätietoja ja ilmoittautumis- 
ohjeet www.tjo.fi

Flame Jazz Cruise 9
La 24.9. Klo 20.55
Viking Grace

Big Band On Board!  
Turku Jazz Orchestra & Sami Pitkämö: 
Pitkämö Sings Classics
La 12.11. Klo 20.55
Viking Grace

Pe 16.12. klo 19.00
Logomo, Logi 3,  
Köydenpunojankatu 14

Jazzmusiikin ystävät suuntaavat syksyllä 

taas merelle – kahteen kertaan!

Taiteellisen toiminnan 

ohella Turku Jazz Orchestra 

suuntaa voimavarojaan 

myös koulutustoimintaan 

panostaen sekä harrastajien 

että ammattiopiskelijoiden 

kouluttamiseen.

sukupolvia kehittymään lajissamme nä-
emme kaikki vielä sen päivän, jolloin Big 
Band -opiston oma kasvatti korjaa Turku 
Jazz Orchestran riveissä sovitusworksho-
pin satoa.

Vellu Halkosalmi
Taiteellinen johtaja
Turku Jazz Orchestra

päättää Turku Jazz Orchestra ja Teppo 
Mäkynen tulkitsemalla mestarirumpali 
Mel Lewisin big band -klassikoita. Ku-
luvan vuoden Flame Jazz -artisti Mäky-
nen vastaa myös illan rumputremolosta 
vuoden artistin tittelin siirtyessä seu-
raavalle upealle muusikolle.

mm. Stevie Wonderin, Tom Jonesin ja 
Earth Wind & Firen hittien tahdissa, ja 
paluumatkalla Pitkämö ja big band tulkit-
sevat klassikkoja Frank Sinatran, Dean 
Martinin ja Sammy Davis Jr:n kuului-
sasta Rat Pack -ohjelmistosta.

Suuret rytmimusiikin orkesterit 
palaavat nyt ryminällä musiikkikar-
talle. Ricky-Tick Big Band & Julkinen 
Sana, Turku Jazz Orchestra, Oulu 
All Star Big Band ja muutamat muut 
tulokkaat ovat nostaneet big bandien 
suosiota räjähdysmäisesti. Ison muu-
sikkolauman liikuttaminen ei ole help-
poa eikä halpaa, mutta panostus on joka 
sentin ja hikipisaran arvoinen. Säästää 
voidaan taloudessa mutta ei arvoissa – 
mikään kone ei korvaa täyden big ban-
din luomaa elävää sointia ja dynamiik-
kaa. Tätä magiikkaa koetaan nyt myös 
Itämeren aalloilla, kiitos Viking Linen 
rohkeuden.

Teksti: Jussi Fredriksson

TEPPO MÄKYNEN
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Big band ja vibrafoni heittäytyvät 
leikin pyörteisiinHyvä ruoka ja laadukas jazz ovat illanvietoissa lyömätön 

yhdistelmä, ja molempia tehdään Turussa intohimolla ja 
tinkimättömällä asenteella. Tämän totesivat Food & Fu-
nin ja Jazz City Turun puuhamiehet Jouni Kuru ja Jussi 
Fredriksson ja päättivät ryhtyä yhteistyöhön.

- Hyvä jazz ja hyvä ruoka sopivat yhteen jo ihan ajatuk-
sen tasolla – huikeat tiimit työskentelevät tinkimättömän 
lopputuloksen tekemiseksi ilta toisensa perään. Myös mate-
riaalin luova käyttö ruoanlaitossa ja jazzissa muistuttavat 
kovasti toisiaan, kertoo Jouni Kuru Food & Funista.

Fredrikssonin mukaan jazzarit ovat hyvän ruoan perään.
- Mukavaa tehdä yhteistyötä nuoren ja energisen toi-

mijan kanssa kuten Food & Fun. Jazz- ja ruokakulttuuri 
ovat nousseet kukoistamaan Turussa samoihin aikoihin, 
joten meillä on paljon yhteistä. Jazzmuusikot ovat usein 
nautiskelijoita – laadukkaan ruokakulttuurin myötä he 
tulevatkin Turkuun keikoille erityisen hyvillä fiiliksillä!

Herkullinen jazzviikko käynnistyy keskiviikko-
na anniskelukahvila Tiirikkalassa, kun kansainvälisesti 
menestynyt suomalais-ruotsalainen Elifantree esiintyy 
intiimissä klubitunnelmassa. Jazzia, kokeellista poppia ja 
elektroniikkaa yhdistelevä yhtye valloittaa kuulijat inten-
siivisellä musiikillaan. Torstaina Tiirikkalan lavalle nousee 
kotimaisen jazzin ja progen suurmies Jukka Gustavson. 
Legendaarisen Wigwamin riveistä tuttu Hammond-taituri 
tuo Turkuun upean kvintettinsä. Virkatyöstään hiljattain 
vapaaksi taiteilijaksi siirtynyt UMO:n perustajajäsen Pent-
ti Lahti ilahduttaa turkulaisyleisöä odotetulla vierailullaan. 

Viikonlopun jazztarjonta käynnistyy Börs Night Clu-
bissa, ei enempää tai vähempää kuin Timo Lassy Bandin 
tulikuumalla keikalla. Lassy esiintyy nyt ensimmäistä 
kertaa Turussa menestysalbumi Love Bulletin julkaisun 
tiimoilta. Brittilehti Sunday Times valitsi levyn vuoden 
2015 kymmenen parhaan jazzalbumin joukkoon. Lassyn 
mukaansatempaava lavaenergia ja huippuyhtyeen tuli-
tuki takaavat täydellisen jazznautinnon. Illan aloittaa 
hiljattain debyyttikasettinsa Taco Taco Taco! julkaissut 
nuorten leijonien urkutrio Buba Wii Aa. Yhtye inspiroi-
tuu 1960-luvun San Fransiscon rantabulevardien aurin-
koisesta ja tupakankatkuisesta tunnelmasta.

Food & Fun 2016

Elifantree (SE/FI)
Ke 5.10. klo 20.00
Anniskelukahvila Tiirikkala

Jukka Gustavson  
Organ Fusion Band
To 6.10. klo 20.00
Anniskelukahvila Tiirikkala

Timo Lassy Band + Buba Wii Aa
Pe 7.10. klo 21.00
Börs Night Club

Turku Jazz Orchestra & Panu  
Savolainen: Playing Reality
La 8.10. klo 20.00
Logomo, Logi 3

Pöytävaraukset:  
www.foodandfunfinland.fi
Konserttiliput:  
www.jazzcityturku.fi

Ruokanautintoja ja 
laadukasta jazzia

Turku Jazz Orchestra kantaesittää lokakuussa Playing Rea-
lity -teoksen, jonka orkesterin taiteellinen johtaja Vellu Hal-
kosalmi on säveltänyt Panu Savolaiselle. Halkosalmi pohtii 
sävellyksessä leikin olemusta ja sen kautta oppimista. 

– Sävellys kuvaa tietoisuuden kehittymistä ja lapsuusajan 
suurta seikkailua: kokeilua, haparointia, leikkiä, takaumia ja 
kasvua. Vibrafoni on tämän kaiken keskellä kasvavan ihmi-
sen ääni ja orkesteri muu maailma. 

Sävellyksellisesti Halkosalmen musiikki on vahvasti ohjel-
mallista, ja jazzin ohella siinä on aineksia myös rytmimusiikin 
eri lajeista, elokuvamusiikista ja taidemusiikista. Kappaleiden 
eri osat kuvaavat ihmisiä yhdistäviä ja tunnemuistissa olevia 
kokemuksia. 

– Esimerkiksi Sandcakes-osa on hiekkalaatikkoleikki, jos-
sa improvisointi tapahtuu oman instrumentin ääressä toinen 
toisiinsa leikinomaisesti reagoiden, Halkosalmi kertoo ja jat-
kaa: Tuo play-sanan kaksoismerkitys – leikki ja soitto – myös 
kiehtoo minua. Taiteet ja erityisesti improvisointihan ovat yksi 
puhtaimmista leikin muodoista, jota aikuinen voi harjoittaa. 
Lapsuutta emme saa takaisin, mutta voimme silti yrittää.

Teos on sävelletty vibrafonisti Panu Savolaiselle, joka on 
noussut nopeasti kotimaisen jazzmusiikin kirkkaimpaan 
tähtikaartiin. Savolainen valittiin vuonna 2010 Pori Jazzin 
Vuoden taiteilijaksi ja vuonna 2014 Sipoon Kalkkiranta Jazz 
-festivaalin taiteelliseksi johtajaksi pianisti Iiro Rantalan 
jälkeen.

Suosittu ruokafestivaali 

Food & Fun ja Jazz City Turku 

tarjoavat lokakuussa koko 

illan aistinautintoja neljänä 

iltana peräkkäin. Turkulaiset 

ravintolat pistävät parastaan 

kansainvälisten keittiömestarien 

tähdittäminä, ja herkullisia 

ruokia sulatellaan drinkkien ja 

huippujazzin parissa.

Turku Jazz Orchestra kantaesittää Food & Fun -festivaalin 

lauantaina säveltäjä Vellu Halkosalmen kirjoittaman 

Playing Reality -teoksen vibrafonisti Panu Savolaiselle ja 

big bandille. Sävellys kuvaa lapsuusajan kasvua ja suurta 

seikkailua. 
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PANU SAVOLAINEN

Turku Jazz Orchestra kantaesittää Food & Fun -festivaalin 

lauantaina säveltäjä Vellu Halkosalmen kirjoittaman 

Playing Reality -teoksen vibrafonisti Panu Savolaiselle ja 

big bandille. Sävellys kuvaa lapsuusajan kasvua ja suurta 

seikkailua. 

Parhaista päätöksistä on iloa monelle. Kun liityt OP Turun Seudun omistaja-asiakkaaksi 
nyt, saat monipuolisten etujen lisäksi mahdollisuuden tehdä hyvää. Lahjoitamme 
jäsenyydestäsi 20 euroa valitsemallesi paikalliselle kohteelle: TYKS:n uudelle lasten ja 
nuorten klinikalle, Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, Kynnys ry:lle tai Lounais-Suomen 
Martat ry:lle. 
Tutustu lahjoituskohteisiin ja omistaja-asiakkuuteen verkossa op.fi/turunseutu. 
Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään Turun seudun parhaaksi!

Yhdessä hyvä tulee.

Liity omistaja-asiakkaaksi 
ja laita hyvä kiertämään!

0600 900 900
(1,98€/min+pvm)

LIPUT MYY:

SUNBORN LIVE PROUDLY PRESENTS @ logomo

K-18

20.10.
RICKY-TICK BIG BAND
LIPUT alk. 30,50€ • Show & Dinner 73,50€

LOGOMO-SALI

& JULKINEN SANA ”TOMORROW BECAME TODAY”

K-18

12.11.
WEEPING WILLOWS

LIPUT alk. 26,50€ • Show & Dinner 84€
LOGOMO - LOGI 3

(SW
E)

Sairauden tai tapaturman sattuessa, 
soita TerveysHelppi 0206 1000

LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaana 
voit soittaa maksutta TerveysHelppiin, jossa 
Lääkärikeskus Dextran ammattilaiset tarjoavat apua 
kaikenlaisiin vaivoihin flunssasta luunmurtumiin, 
kaikkialla Suomessa. Tarvittaessa saat heti ajan 
erikoislääkärille ja korvausasiasi vireille. Kuntoudut 
nopeammin, kun hoito hoidetaan alusta asti oikein.
lahitapiola.fi/terveyshelppi

Yhteistyössä:

todennäköisesti arvostat 
neuvoja ja nopeaa hoitoa

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola alueyhtiöt ja Dextra.

LähiTapiolan vakuutuksista 
saat myös Bonusta!
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Kymmenvuotias Jazzklubi Monk 
tarjoaa livemusaa kaikenikäisille

Jazzklubi Faschingin toimitusjohtaja Eric Birathin haastattelu osoittaa, 
että Ruotsissa on otettu jo monta potkua, kun meillä vasta sidotaan luisti-
mennauhoja.

– Ruotsin jazzmuusikoiden yhdistys perusti Faschingin vuonna 1977. 
Ruotsin valtio sekä Tukholman kaupunki olivat alusta asti mukana toi-
minnassa – tällä hetkellä klubin julkinen tuki on vuodessa yhteensä noin 
263.000€.

Suomalainen jazzkonserttien järjestäjä epäilisi tuossa summassa pilk-
kuvirhettä. Toisaalta avustus on samaa luokkaa kuin esimerkiksi pienillä 
kotimaisilla teattereilla – kyseessä on siis aivan normaali pienen taidetoi-
mijan tuki.

Eric Birathin mukaan Faschingin merkitys koetaan tärkeäksi Tukhol-
man kaupungille ja koko Ruotsille.

– Vuosittain yli 80.000 asiakasta saapuu klubille syömään, juomaan 
ja nauttimaan musiikista. Vieraita tulee joka puolelta Ruotsia sekä myös 
ulkomailta. Fasching on maan tärkein jazzmusiikin näyteikkuna. Tehtä-

Ruotsalaisen jazz-
kulttuurin näyteikkuna

FASCHING

vämme on tarjota taiteellisesti korkeata-
soista musiikkia, jota yleisöllä ei muuten 
olisi mahdollista kuulla. Pyrimme lisäksi 
esittelemään musiikinlajin tuoreimpia kan-
sainvälisiä virtauksia.”

Ympärivuotinen konserttitoiminta työl-
listää henkilökunnan lisäksi suuren mää-
rän taiteilijoita. 

– Osa-aikaiset työsuhteet yhteen lasket-
tuna Fasching työllistää vuodessa täyspäi-
väisesti 16 työntekijää. Tämän lisäksi tarjo-
amme työtä freelance-teknikoille. Noin 250 
konsertin ohjelmiston myötä muusikoille 
kertyy vuodessa peräti 1500 työtilaisuut-
ta. Puolet esiintyvistä artisteista ovat kan-
sainvälisiä.

Suomi – Ruotsi: 1 – 6
Jazzklubien elinkaari on Suomessa 

ollut perinteisesti lyhyt – puoli 

vuotta kestäneet kokeilut eivät 

ole mitenkään harvinaisia. Suomi 

laahustaa kansainvälisessä vertailussa 

pitkällä perässä elävän jazzmusiikin 

rakenteissa.

Jazzmusiikin yhteiskunnalliset 

rakenteet ovat Ruotsissa 

selvästi Suomea edellä. Jazzklubi 

Fasching Tukholmassa työllistää 

ympärivuotisesti merkittävän  

määrän henkilökuntaa ja taiteilijoita.

Ruotsalaiset ovat perinteisesti ymmär-
täneet hyvin verkostoitumisen merkityk-
sen – yhteistyöllä saavutetaan menestystä 
myös jazzin saralla. Kysymys herää: missä 
on Suomi?

– Rakennamme yhteisiä kiertueita Nor-
jan ja Tanskan tärkeiden jazzklubien kanssa. 
Teemme tiivistä yhteistyötä myös Stock-
holm Jazz Festivalin kanssa. Svensk Jazz 
-yhdistyksen ja Europe Jazz Networkin 
jäsenenä teemme yhteistyötä lukuisten alan 
organisaatioiden kanssa.

Eric Birath ehdottaa entistä tiiviimpää 
yhteistyötä myös Suomen suuntaan.

– Kiertuetoiminnan ulottaminen Suo-
meen ja yhteisen yleisöpohjan laajentami-
nen olisi hyvinkin mahdollista. Olisi hienoa 
kiertää Itämeren alueen ”sisarklubeja” ja 
kuulla uutta kiinnostavaa musiikkia.

Turusta Tukholmaan suunnitellaan jo 
hyperloop-yhteyttä, jolloin vierailu Fas-
chingiin onnistuisi käden käänteessä. 
Minkälaista musiikkia klubi meille suoma-
laisille sitten tarjoaa?

– Meillä jazz saa laajan merkityksen. Jazz 
on pohjana klubin taiteelliselle linjalle, mut-
ta ohjelmistossa on myös hip hopia, soulia, 
bluesia sekä afrikkalaista ja muuta kan-
sanmusiikkia. Viime aikoina mukaan on 
tullut lisää kokeellista jazzia. Ensi syksynä 
kannattaa suunnata esimerkiksi Sugar Hill 
Gangin, Nils Petter Molvaerin, Melissa 
Aldanan ja Cory Henryn konsertteihin!
 
Teksti: Jussi Fredriksson
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Suomessa ei ole yhtäkään vakaan rahoituksen piirissä olevaa jazzklu-
bia, mikä on eurooppalaisittain poikkeuksellista. Taiteenlajin esittävä 
toiminta on jätetty yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolelle huolimatta 
siitä, että taiteellinen taso on kansainvälistä huippua ja jazzmuusikoita 
koulutetaan Suomessa tohtorintutkintoja myöten. Kotimaisten raken-
teiden puuttuessa emme kykene myöskään linkittymään kansainväli-
siin verkostoihin.

Kotimainen klubikulttuuri pitää laittaa kansainväliseen konteks-
tiin, jotta alalle löydettäisiin hyvät toimintamallit. Tällä aukeamalla 
tutustutaan kolmeen esimerkkiin. Turkulainen Jazzklubi Monk on toi-
minut jo 10 vuotta, mikä on poikkeuksellinen ja merkittävä paikallinen 
kulttuuriteko. Helsinkiin ollaan perustamassa innovatiivista moni-
genreklubia G Livelab, joka tarjoaa estradin laaja-alaiselle taiteilijakun-
nalle. Kansainvälinen verrokki on Ruotsin tärkein jazzklubi Fasching 
Tukholmassa. Ruotsalaisten vertailu Suomen tilanteeseen valitettavasti 
osoittaa, että länsinaapurit vievät meitä elävän jazzmusiikin raken-
teissa kuin pässiä narussa.
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Kymmenvuotias Jazzklubi Monk 
tarjoaa livemusaa kaikenikäisille

G Livelab 
päivittää 
klubi-
kokemuksen
Muusikkojen liiton uusi liveklubi 
tarjoaa asiakkaille elämyksiä 
musiikin ehdoilla. Sähköisen 
palvelukonseptin avulla tilataan 
liput, juomat sekä ruoat 
lähiravintoloista. 

Elokuussa Helsingissä Pikkuroban 
ja Yrjönkadun kulmassa avattavas-
sa G Livelab -musiikkiravintolassa 
ollaan niin etukenossa kuin uskal-
letaan ja vähän ylikin. Kaikki on 
suunniteltu musiikin ehdoilla, tar-
koituksena päivittää elävän musii-
kin kokemus tälle vuosituhannelle, 
jolla kilpailu ihmisten ajasta, huo-
miosta ja rahasta on ankarampaa 
kuin koskaan.

Palvelukonsepti on kokonaisuu-
dessaan sähköinen, ja asiakas voi 
omalla älylaitteellaan ravintolan 
sovellusta käyttäen muun muassa 
ostaa lipun, päästä sisälle sekä tila-
ta juomia ja ruokaa. Ruoka tuodaan 
lähiravintoloiden keittiöistä, mistä 
ravintolan oma food runner kiidättää 
vaikka jokaiselle seurueen jäsenelle 
eri ravintolan annoksen. Ravintolas-
sa on asiakaspaikkoja enimmillään 
noin 150, pöytiin istutettuina 120. 

AV-tekniikkaan ja äänieris-
tykseen on kiinnitetty erityistä 
huomiota hyödyntäen viimeisintä 
teknologiaa. Hajautetulla Genelecin 
toimittamalla ”live hifi” -kaiutin-
järjestelmällä tavoitellaan parasta 
äänenlaatua ja tasaisempaa äänen-
painetta koko tilaan. Käytettävissä 
on myös ainutlaatuinen keinoakus-
tiikkajärjestelmä. Kuva- ja ääni-
tallennukset sekä lähetykset niin 
eetteriin kuin tietoverkkoonkin 
onnistuvat vaivatta. Kaikkien tilo-
jen valaistus on keskitetysti ohjat-
tavissa ja sävytettävissä.

Ohjelmalinjaa, kuten kaikkea 
muutakin, määrittää ensisijaises-
ti laatu. Tarjonta on monigenreistä, 
eli kohderyhmänä ovat niin jazzin, 
pop- ja kansanmusiikin kuin klassi-
senkin yleisöt. Päiväsaikaan moni-
puolisesti varusteltua tilaa myydään 
yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

G Livelabin toimintaa pyörittää 
Livelaboratorio Oy, jonka omis-
taa Muusikkojen liitto. ”Kerrankin 
voidaan toteuttaa musiikkiravin-
tola kokonaan musiikin ehdoilla, 
laadusta ja puitteista tinkimättä”, 
toimitusjohtaja Tanja Douglass 
hehkuttaa.
 
Teksti: Ahti Vänttinen,  
Muusikkojen liiton puheenjohtaja

JUSSI LEHTINEN

Syksyn Flame Jazz -keikat Monkissa

Ulf Krokfors Quartet
Pe 2.9. Klo 21.00

Tampere Special: Black Motor + Rakka
Pe 30.9. Klo 21.00

Flame Jazz Talent Night: Katu Kaiku  
+ O. Saastamoisen kvartetti
Pe 14.10. Klo 21.00

Luca Aquino OverDOORS (IT)
Pe 25.11. Klo 21.30

Jazzklubi Monk on saavuttanut jo kymmenen vuoden kunniakkaan iän. 

Humalistonkadulla elokuvateatteri Dianan tiloissa toimiva klubi on ollut 

Flame Jazzin yhteistyökumppanina Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta 

2011 lähtien. Syksyllä yhteistyö jatkuu neljän konsertin merkeissä. Jazz 

City Turku onnittelee 10-vuotiasta Monkia!

Ravintoloitsija Jussi Lehtinen, mistä 
idea jazzklubi Monkin perustamiselle 
tuli 10 vuotta sitten?
 
Ajatus muhi pitkään pääkopassa, mutta 
viimeinen sysäys oli tämä tila. Elokuva-
teatteri Diana oli lopettamassa, ja satuin 
kävelemään ohi, kun paikalta roudattiin 
projektoreita ulos. Humalistonkadun li-
vemusiikkiklubini Säätämö oli juuri lo-
pettanut, ja tuntui kivalta perustaa uusi 
musiikkipaikka.

Kaikki meni helposti ja luontevasti, 
myös nimivalinta. Nimen piti kertoa jatsi-
kansalle mistä on kyse, sopia jazzista tie-
tämättömänkin suuhun ja olla myös kan-
sainvälinen. Monk täytti kaikki kriteerit.
 
Mikä on oma jazztaustasi?
 
Olen tykännyt jazzhenkisestä musiikista 
nuoresta asti ja suhde genreen on vain sy-
ventynyt. John Coltranea on jo aika nuo-
rena tullut kuunneltua, ja kaveripiirissä 
intouduttiin Charlie Parkerista. Thelo-
nius Monk on tietysti kiinnostanut myös 
jo varhain. Hänen persoonallinen pianon-
soittotyylinsä teki vaikutuksen. Itse en ole 
jazzia soittanut, mutta muuta bänditoimin-
taa on ollut paljonkin. Aluksi soitin kitaraa 
ja lauloin, mutta sitten alkoivat kiinnostaa 
myös vanhat analogisyntikat.
 
Onko Monkille olemassa esikuvia 
maailmalla?
 
Joitain ideoita ja vaikutteita on ulkomaiden 
klubeilta varmasti tullut. New Yorkissa on 
omat suosikkiklubini kuten Knitting Fac-
tory. Siellä on paljon pieniä paikkoja, joissa 
on samaa henkeä kuin Monkissa – vähän 
särmää, ei liian sofistikoitunutta. Amster-
damin Bimhuis on todella hieno paikka, se 
on jazzklubeista ehkä suurin suosikkini.

Mikä on ollut haasteellisinta 
jazzklubin pyörittämisessä?
 
Kyllä se on talous. On hankalaa saada paik-
ka täyteen koko illaksi pelkästään keikka-
toiminnalla. Livemusiikki on olennainen 
osa toimintaa, mutta tukien puuttuessa 
loppuillan kävijämäärä vaikuttaa suoraan 
myös keikkatoiminnan pyörittämiseen.

En ole tietoisesti lähtenyt tavoittele-

maan nuorempaa yleisöä. Ajatus oli, että 
jazzklubi olisi kaikenikäisille. Ikäjakauma 
onkin täällä ilahduttavan suuri – kuusi- ja 
seitsemänkymppisiäkin näkee hengaile-
massa pikkutunneille asti nuorten kanssa 
sulassa sovussa. On löytynyt yleisö, joka 
kokee paikan omakseen. 
 
Miten jazzklubin omistajan 
näkökulmasta Turun jazz- ja 
livekenttä on kymmenen vuoden 
aikana muuttunut?
 
Livetarjonta on kasvanut. Flame Jazz on 
ollut iso juttu – laadukas ja monipuolinen 
tarjonta on lisännyt kysyntää. Flame Jaz-
zin imago on tuonut uudentyyppistä ylei-
söä, joka on saattanut aiemmin kuvitella 
Monkin olevan pelkästään nuorten hips-
tereiden menomesta.

Itse toivoisin Turkuun monien vaih-
tuvien kokoonpanojen sijaan enemmän 
vakituisia paikallisia bändejä, jotka teki-
sivät levyjä, keikkaa ja itselleen nimeä. 
Moni jazzsoittaja lähtee Turusta Helsin-
kiin tai ulkomaille, mutta onneksi on myös 
joitakin paluumuuttajia.
 
Mitkä ovat omat suosikkisi Monkin 
livekeikoista?
 
Timo Lassyn keikat ovat aina olleet upei-
ta. Mopon ja Teemu Åkerblom Quarte-
tin keikoista olen myös tykännyt paljon. 
Ulkomaisista esiintyjistä ovat eniten 
säväyttäneet newyorkilaisrumpali Ari 
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Hoening sekä australialaissyntyinen 
saksofonisti Jacam Manricks.

Syksyn Flame Jazz -keikoista eniten 
kiinnostaa kuulla Iro Haarlan pianis-
mia Uffe Krokforsin keikalla sekä Luca 
Aquinon Doorsin vääntämistä jazziksi.
 
Monkin tulevaisuus?
 
Unelma olisi saada buukattua Monkiin 
saksofonisti Pharoah Sanders, hän on 
yksi suurimpia suosikkejani. Sandersin 
keikka voisi periaatteessa olla ihan realis-
tinen haave, ehkä sitten 20-vuotissynt-
täreille. Olen ehtinyt kiintyä Monkiin. 
Voisin hyvinkin nähdä itseni jazzklubin 
isäntänä vielä seitsenkymppisenä!

Teksti: Sanna Vartiainen
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Kansainvälisiä tähtiä Aurajoen rannoilla
Flame Jazzin keskeisenä tehtävänä on 
tuoda maailman parasta jazzia Turkuun. 
Konserttisarjan verkostojen ja resurssien 
parantuessa olemme päässeet jo hyvään 
alkuun – pianisti Brad Mehldaun keväi-
nen konsertti jäi varmasti monien mieleen 
unohtumattomana elämyksenä. Flame 
Jazz jatkaa syksyllä kansainvälisten huip-
puartistien vierailuja Turussa. Tämä kir-
joitus esittelee neljä mielenkiintoista pian 
Aurajoen rannoilla esiintyvää muusikkoa.

Kauden kirkkaimpana tähtenä loistaa 
amerikkalainen jazzlegenda Lee Konitz, 
joka konsertoi marraskuussa Sigyn-salis-
sa Jeff Denson Trion solistina. 88-vuo-
tias saksofonisti on elänyt jazzin histori-
an keskiössä bebop-aikakaudelta tähän 
päivään. Charlie Parkerin johdattaessa 
1940-luvulla mustan musiikin vallanku-
mousta, Konitz vei ilmaisuaan vahvasti 
omaan suuntaansa. Pianisti Lennie Tris-
tanon kanssa tiiviisti työskennellyt sak-
sofonisti toi jazzmusiikkiin täysin oman-
laisia melodisia ja rytmisiä innovaatioita. 
Konitz oli 1950-luvulla mukana vaikut-
tamassa myös cool jazziksi kutsuttavan 
tyylilajin syntyyn. Näistä vuosista mer-
kittävin jälki historiankirjoihin on Miles 
Davisin klassikkoalbumi Birth of the Cool.

Edesmennyt saksofonistinero Michael 
Brecker kuvaili kollegaansa Jerry Ber-
gonzia vaatimattomasti ”maailman par-

suus kuulla lähietäisyydeltä yhtä tenori-
saksofonin suurista mestareista.

Kitaravirtuoosi Ulf Wakenius on 
yksi Ruotsin menestyneimmistä jazz-
muusikoista. Hän soitti peräti kym-
menen vuotta legendaarisen pianisti 
Oscar Petersonin yhtyeessä. Kitaris-
tin soittokumppaneihin kuuluu lisäksi 
jazzin kärkinimiä kuten Pat Metheny 
ja Randy Brecker. Ruotsalaismesta-
ri jakaa joulukuun Flame Jazz -konser-
tissa lavan paikallisen kitaristi Niklas 
Winterin kanssa. Duosoittoon viime 
aikoina syventynyt Winter ja huikea Ulf 
Wakenius tarjoilevat kitaratunnelmoin-
tia maailman huipulta!

Lokakuussa Turussa esiintyvä 
tenorisaksofonisti Hanna Paulsberg 
edustaa modernin jazzin nuorem-
paa ikäpolvea. Norjalainen on noussut 
nopeasti eurooppalaisen jazzin vah-
vaksi nimeksi. Paulsberg luo täyteläis-
tä ja persoonallista musiikkia jazzin 
traditiota mukaillen ja innovaatioita 
etsien. Loistavia kritiikkejä kerännyt 
kolmas albumi Eastern Smiles julkais-
tiin keväällä 2016. Hanna yhtyeineen 
esittää Café Tiljanissa levyn uutta rai-
kasta materiaalia.

HANNA PAULSBERG CONCEPT

JEFF DENSON & LEE KONITZ

JO
H

A
N

N
E

S 
SE

LV
A

A
G

JA
M

E
S 

K
N

O
X

UUsi soitinnäyttely
Keskiajalta Ruisrockiin – Suomesta ja maailmalta

sibeliUs-näyttely
– valokuvia ja käsikirjoituksia

KonseRtit
Syyskaudella keskiviikkoisin klo 19

Piispankatu 17, 20500 Turku | Puh. +358 2 215 4494
 www.sibeliusmuseum.fi   /sibeliusmuseum 

Turussa on nyt mahdollisuus elää 
arkea kansainvälisen huippujazzin 
ympäröimänä. Ilahduttavan moni onkin 
jo käyttänyt tilanteen hyödykseen – 
keväällä suuri osa konserteista myytiin 
loppuun. Aktiivisen kansainvälistymi-
sen myötä Flame Jazzin vauhti kiihtyy, 
tervetuloa kyytiin!
 
Teksti: Jussi Fredriksson

Jerry Bergonzi Quartet (USA/DK/FI)
Pe 16.9. klo 22.00
Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Hanna Paulsberg Concept (NO)
Pe 21.10. klo 22.00
Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Jeff Denson Trio & Lee Konitz (USA)
Ke 30.11. klo 19.00
Sigyn-sali

Ulf Wakenius  
& Niklas Winter Duo (SE/FI)
Pe 9.12. klo 22.00
Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

haaksi saksofonistiksi”. Bergonzi onkin 
modernin jazzin tärkeimpiä muusikoita – 
Miles Davisin, Dave Brubeckin ja John 
Scofieldin kanssa soittanut saksofonisti 
on toiminut kansainvälisen jazzin hui-
pulla jo 1970-luvun New Yorkista lähtien. 
Syyskuussa häntä kuullaan upeasti soi-
vassa Café Tiljanissa pohjoismaisen trion 
kanssa. Yleisöllä on ainutlaatuinen tilai-
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LA 10.9.

SALOJAZZ FESTIVAL ENNAKKO:

KLO 19 Flame Jazz Messengers (FI/SE)

PE 30.9.
 
KLO 19 Verneri Pohjola Quartet
KLO 21 Soul What?  
 feat. Joonatan Rautio

LA 1.10.

KLO 12 Joana & Bossakopla

KLO 15 Esa Pethman

KLO 19 Jukkis Uotila Quartet  
 feat. Billy Hart (FI/SE/US)

KLO 21 Jusu Heinonen & Gyl5  
 + Päätösjamit

LIPUT ALKAEN 14,50€
(SIS. PALVELUMAKSUT)

WWW.SALOJAZZ.FI

Flame Jazz Messengers

Verneri Pohjola Quartet

Jukkis Uotila Quartet feat. Billy Hart

WWW.ABOSVENSKATEATER.FI
#ÅSTpeterpan #ÅSTkungen
02 - 277 7377

av

EN MEDRYCKANDE 
FANTASIFYLLD 

VIRVELVIND 
FÖR HELA FAMILJEN!

PREMIÄR 10.11.2016

ÅR 1939.
 MANNEN SOM INTE KUNDE TALA 
AVGJORDE VÄRLDENS FRAMTID.

VUOSI 1939.
MIES, JOKA EI OSANNUT PUHUA,
RATKAISI MAAILMAN KOHTALON

PREMIÄR 24.9.2016 ENSI-ILTA

SUOMENKIELINEN TEKSTITYS

Koko ohjelma: www.manillantehdas.fi    www.facebook.com/Manillantehdas 
Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku

2.-24.9. POP UP -LOUNAS & -KAHVILA
Ravintola HUS LINDMAN Manillassa

24.9. TAIDEKARNEVAALIT 

20.9. TUOKIO-KLUBI
Lavalla mm. Jukka 

Perko ja Felix Zenger

2.-18.9. MANIFESTI NÄYTTELY
Mukana liki 20 Manillassa
työskentelevää taiteilijaa

 

2.-18.9. TEHDASFESTIVAALI MANIFESTI 
2.9. Tehdas Teatteri: MÄC
7.9. Aurinkobaletti: IF YOU SNOW AWAY
9.9. Kinetic Orchestra: ROHKEAT
10.9. Trio Moskovan Baletista: LUFT
11.9. Circo Aereo: ABRACADABRA 
16.9. Maria Nurmela & Urs Dietrich: KAKSI SOOLOA 
16.9. Jo-Jo Teatteri: SINUN KANSSASI
17.9. Arja Raatikainen & Co: LEIKIN ALKU
18.9. Tanssiteatteri Tsuumi: HILJAISET TUNTEET

2.-24.9. VIINANÄYTTELY
Rajamäen tehdasmuseon 

näyttely alkoholin historiasta

1.9. AVAJAISET KLO 20 
Taiteilija Juha Wellingin 
pihateoksen julkistus

Kulttuuritehdas 150 vuotta!



 ELOKUU
   TURKU JAZZ FESTIVAL 2016
18. –  21.8. Aura Stage: Panimoravintola Koulun piha, Turku Jazz in Flames -jatkoklubit: Anniskelukahvila Tiirikkala
   Dalindéo, Nina Mya, Jukka Perko Hurmio 2.0, Turku Jazz Orchestra & Teemu Viinikainen:  

  Tarantino!, Aura Flow, Eero Koivistoinen & Buba Wii Aa, Jazzliiton juhlaorkesteri, Jusu   
  Heinonen Gyl5, Olli Ahvenlahti & Bowman Trio, Kasperi Sarikoski & Nuance, Dandy Gravy ´n´  
  Funks, Joana & Bossakopla, Kuiper Trio, Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan viihde 
  orkesteri, Turun konservatorion workshop & Teemu Viinikainen

 SYYSKUU
FLAME JAZZ

Pe 2.9.   Ulf Krokfors Quartet, Jazzklubi Monk
Pe 9.9.  Flame Jazz Messengers -levyjulkkarit! (FI/SE), Sigyn Club, Turun konservatorio
Pe 16.9.  Jerry Bergonzi Quartet (USA/DK/FI), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater
La 24.9.  Flame Jazz Cruise 9, Viking Grace
Pe 30.9.  Tampere Special: Rakka + Blackmotor, Jazzklubi Monk

 LOKAKUU
FLAME JAZZ

Ke 5.10.  Food & Fun 2016: Elifantree (SE/FI), Tiirikkala
To 6.10.  Food & Fun 2016: Jukka Gustavson Organ Fusion Band, Tiirikkala

Pe 7.10.  Food & Fun 2016: Timo Lassy Band + Buba Wii Aa, Börs Night Club

TURKU JAZZ ORCHESTRA
La 8.10.  Food & Fun 2016: Turku Jazz Orchestra & Panu Savolainen: Playing Reality, Logomo, Logi 3

FLAME JAZZ
Pe 14.10.  Flame Jazz Talent Night: Katu Kaiku + O. Saastamoisen kvartetti, Jazzklubi Monk
Pe 21.10.  Hanna Paulsberg Concept (NO), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Pe 28.10.  The Husband, Sigyn Club, Turun konservatorio

 MARRASKUU
FLAME JAZZ

Pe 4.11.  Jari Perkiömäki Organic Baritone Quartet, Sigyn Club, Turun konservatorio

Pe 11.11.  Mirja Mäkelä Trio, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

   TURKU JAZZ ORCHESTRA
La 12.11.  Big Band On Board! Turku Jazz Orchestra & Sami Pitkämö: Pitkämö Sings Classics, Viking Grace

FLAME JAZZ
Pe 18.11.  Salakonsertti, Manilla-teatteri, Aurinkobaletti

   TURKU JAZZ ORCHESTRA
Pe 25.11.  Turku Jazz Orchestra, Turun filharmoninen orkesteri & Johanna Iivanainen:  

  Levynjulkaisukonsertti, Sulle salaisuuden kertoa mä voisin, Turun konserttitalo

FLAME JAZZ
Pe 25.11.  Luca Aquino OverDOORS (IT), Jazzklubi Monk

Ke 30.11.  Jeff Denson Trio & Lee Konitz (USA), Sigyn-sali

 JOULUKUU
FLAME JAZZ

Pe 2.12.  Alexi Tuomarila Trio, Sigyn Club, Turun konservatorio

Pe 9.12.  Ulf Wakenius & Niklas Winter Duo (SE/FI), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

FLAME JAZZ & TURKU JAZZ ORCHESTRA
Pe 16.12.  Classics Meet Modern: Turku Jazz Orchestra & Teppo Mäkynen: Tribute to Mel Lewis + Aki  

  Rissanen Trio, Logi 3, Logomo

KONSERTTIPAIKAT TURUSSA: Anniskelukahvila Tiirikkala, Linnankatu 3, Börs Night Club, Eerikinkatu 10, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 11, Jazzklubi Monk, Humaliston-

katu 3, Logomo, Logi 3, Köydenpunojankatu 14, Manilla-teatteri, Aurinkobaletti, Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Sigyn Club / Sigyn-sali, Turun 

konservatorio, Linnankatu 60, Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, Viking Grace, Ensimmäinen linja

Liput ja lisätiedot: www.jazzcityturku.fi


