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”Kun elin lapsuuttani Huittisissa, per-
heemme suuntasi aina asioille Turkuun. 
Vähän myöhemmin kaupunki tuli mi-
nulle tärkeäksi siksi, että paras ystäväni 
ja veljeni muuttivat sinne. Turussa myös 
sijaitsi Soitin-Laine – tuo soitinkauppojen 
kuningas. Viime vuosina muun muassa 
Jussin ja Flame Jazzin toiminta, konser-
vatorion nuoret opiskelijat, Monkin kei-
kat sekä Turku Jazz Orchestra ovat luoneet 
Turulle profiilin jazzin keskuksena. Sen 
se myös länsimaisen kulttuurin maahan-
tuojana Suomessa ansaitsee.”

”Kun yhdistän sanat Turku ja jazz, mieleeni 
tulevat Flame Jazz, Jazzklubi Monk, Turku 
Jazz Orchestra, Börsin legendaariset ja-
mit, Turku Jazz Festival… Toimintaahan on 
vaikka kuinka paljon! Turku on aina tuot-
tanut Suomelle hienoja jazzmuusikoita. Nyt 
se suo myös soittajille lukuisia esiintymis-
mahdollisuuksia ja kotiyleisölle laadukasta 
ohjelmistoa viikoittain. Thumbs up!”

”Turulla ja jazzmusiikilla on pitkä yhtei-
nen historia. Välillä ollaan menty lujaa, 
mutta mukaan on mahtunut myös hiljaisia 
aikoja. Olen siksi onnellinen nykyisestä 
tilanteesta: Turku on eittämättä yksi Suo-
men aktiivisimmista jazzkaupungeista! 
Hyvä Turku, hyvä jazz!”

”Kun aloitin jazzmuusikkona 2000-luvun 
alussa, edes Jazzliiton kiertueet eivät ulot-
tuneet Turkuun. On ollut erittäin piristävää 
huomata muutos, jonka myötä Turusta on 
tullut ehdottomasti yksi Suomen aktiivi-
simmista ja tärkeimmistä jazzin keskuksis-
ta. Toivottavasti tämä kehitys on kannusti-
mena myös muille kaupungeille Suomessa. 
Turku on hieno esimerkki siitä, kuinka hy-
vin suomalainen jazz elää ja voi ja kuinka 
monimuotoista musiikkia täällä tehdään.”

”Turussa on kaksi hyvää oppilaitosta opis-
kella jazzia (TSMO ja Turun Konservatorio) 
sekä sen lisäksi tärkeää mentoritoimin-
taa esimerkiksi Severi Pyysalon johdolla. 
Nuoret ja kokeneemmat turkulaiset jazz-
muusikot alkavat olla arkipäivää Suomen 
jazzskenessä ja pian myös ulkomailla. Tur-
ku on oman muusikon urani aikana muut-
tunut yhdeksi Suomen aktiivisimmista 
jazzin kaupungeista. Tälle tärkeimmän 
aloitteen ja työn on tehnyt Flame Jazz.”

”Olen syntynyt Turussa, joten kaupungilla 
on jo sen takia erityismerkitys mulle. Ny-
kyään voin olla ylpeä Turusta myös muis-
ta syistä. Kaupungin merkitys musiik-
kimetropolina on syventynyt viimeisen 
viiden vuoden aikana hurjasti sen elävän 
ja raikkaan jazzkulttuurin ansiosta.”

”Keikkoihin Turussa on aikojen kulues-
sa liittynyt vahvasti muun muassa mun 
vanha Renault Mégane, Ykköspesän mun-
kit, Design Hillin latte, Monk, Blanko, Café 
Art, Café Tiljan ja musiikkiopiston sali. 
Keikka Turussa on siis aina ollut paljon 
enemmän kuin pelkkä keikka Turussa. Se 
on ollut matka ja päämäärä yhdessä, mah-
tavia tyyppejä lavalla ja yhtä mahtavia 
tyyppejä yleisössä.”

”Suuri suomalainen musiikkikaupunki 
Turku on viime vuosina loistanut myös 
jazzmusan saralla, erityisesti Flame Jazz 
-tapahtumien takia. Keikoilla on ollut to-
della lämmin, jopa kuuma meininki. Omat 
fiilikset ovat lähtökohtaisesti aina posi-
tiiviset ja odottavat, kun keikkabussi saa-
puu 1-väylän länsipäähän!”

Jukka Perko 
saksofonisti

Jukka Eskola 
trumpetisti

Olavi Louhivuori 
rumpali

Max Zenger 
saksofonisti

Jussi Kannaste 
saksofonisti

Teppo Mäkynen 
rumpali

Ville Herrala 
basisti

Valtteri Pöyhönen  
säveltäjä ja yhtyeenjohtaja

”Turusta on tullut lähivuosien aikana 
maamme ykkösjazzkaupunki, jonne lähtee 
aina todella mielellään itsekin soittamaan. 
Järjestelyt ja puitteet toimivat, yleisöä on 
paikalla hienosti ja heidän keikkojen jäl-
keen antamansa palaute on vielä sellaista, 
että se tekee esiintymisistä siellä erityi-
sen merkityksellistä.” 

Teemu Viinikainen 
kitaristi
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Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuot-
ta. Suomalaisilla on paljon syytä juhlaan 
– onhan historiamme monella tapaa hie-
no menestystarina! Myös Jazz City Turku 
osallistuu juhlintaan; järjestyksessään 
kymmenes Flame Jazz Cruise juhlii suo-
men kieltä eri muodoissaan, elokuisen 
Turku Jazz Festivalin perjantai omiste-
taan kokonaisuudessaan suomalaiselle 
jazzmusiikille ja syyskuussa toteutetaan 
Turku Jazz Orchestran laajamittainen 
Suomen kiertue.

Juhlatunnelmissa on toki mukavaa 
muistella menneitä, mutta valtion täyt-
täessä tasavuosia on oivallinen tilaisuus 
miettiä myös sen tulevaisuutta. Vienti 
sakkaa – se nyt on selvä. Kansainvälis-
tymisen keinot ovat meistä useimmil-
la vielä hakusessa. Millainen Suomi on 
kansainvälisesti kilpailukykyinen ja 
kiinnostava 2020-luvulla?

Vieraillessani Suomen Tukholman 
suurlähetystössä ministeri Mika-
el Antell totesi, että keskeinen tekijä 
ruotsalaisten yritysten kansainväli-
selle menestykselle on maahanmuut-
to – verkostoituminen on helppoa mis-
sä päin maailmaa tahansa, kun omasta 
leiristä löytyy aina paikallinen natiivi. 
Haasteita maahanmuutossa selvästikin 
on, mutta ministerin logiikassa oli jär-
keä – ja ennen kaikkea kokemus taus-
talla. Globalisaatiota ei pysäytä mikään, 
joten haasteeseen on järkevää tarttua.

JUSSI FREDRIKSSON

Monikulttuurisen kantaväestön lisäksi 
taide ja kulttuuri ovat mitä kustannuste-
hokkaimpia kansainvälisen verkostoi-
tumisen välineitä. Supersankari Saara 
Aalto tarjosi Suomelle massiivisen mark-
kinointikampanjan pilkkahintaan – val-
tiolle jäi jättipotista maksettavaa vain 
musiikin maisterin koulutus.
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leikkaukset karsivat tehokkaasti tulevai-
suuden menestystarinoita.

Höyrylaiva S/S Andania toi jazzin Suo-
meen vuonna 1926. Amerikkalaisen ja 
suomalaisen kulttuurin ensikohtaaminen 
käynnisti kulttuurisen maahanmuutto-
liikkeen, jossa integroituminen yhteis-
kuntaan on epäonnistunut jo 90 vuoden 
ajan. Suomessa ei edelleenkään ole yhtään 
asianmukaisesti resursoitua jazzklubia 
tai muuta jazzkonserttien järjestäjää. Kyl-
lä hävettää todeta tämä seikka maailmalla 
kiertäessään – kerta toisensa jälkeen.

Taide ja kulttuuri kommunikaation väli-
neinä avaavat kustannustehokkaasti ovia 
ympäri maailmaa ja ovat myös itsessään 
vahvoja vientialoja. Kulttuuri on tutkimus-
ten mukaan yhteiskunnalle kannattava 
investointi, mutta Suomessa määrärahat 
eivät heijastele näitä faktoja. Monesti tulee 
mieleen: emmekö oikeasti halua menestyä 
vai olemmeko vain tyhmiä?

Kulttuurisesti monipuolinen Suomi 
houkuttelee laajaa kansainvälistä yhtei-
söä yhteistyöhön. Olemme toistaiseksi 
valinneet pysyä syrjässä, mutta mieli-
pidettä voi onneksi muuttaa. Olisiko jo 
aika valita toisin? Oman mielikuvituksen 
puutteessa voi aina matkia ruotsalai-
sia – ja mielellään sitten kaarteesta ohi.
 
Jussi Fredriksson
Jazztyöläinen

Jazz – taidekentän 
maahanmuuttaja

Höyrylaiva S/S Andania toi 

jazzin Suomeen vuonna 1926. 

Amerikkalaisen ja suomalaisen 

kulttuurin ensikohtaaminen 

käynnisti kulttuurisen maahan- 

muuttoliikkeen, jossa integroi-

tuminen yhteiskuntaan on epä-

onnistunut jo 90 vuoden ajan.

– JUSSI FREDRIKSSON

”

Taiteen tai tieteen läpimurtoja on vai-
keaa ennustaa, mutta niitä kohti voidaan 
ohjautua. Yhteiskunnan kannalta olisi 
järkevää mahdollistaa nämä lottovoitot 
varmistamalla diversiteetiltään laajan 
taidekentän hyvinvointi sekä laadukas 
tieteen perustutkimus. Jälkeenjäänyt tai-
de- ja kulttuuripolitiikka sekä koulutus-
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VIKTORIA TOLSTOY

Tyylit ja sydämet sulattava ääni

Viktoria Tolstoy istahtaa hetkeksi lou-
naan ääreen kiireisen harjoituspäivän 
keskellä. Uudet tuulet soolouralla ja kiin-
nostavat vierailut takaavat sen, että jazz-
tähden kevät tulee olemaan työntäyteinen.

Ruotsalaislaulaja julkaisee tammi-
kuussa ensimmäisen sooloalbuminsa lähes 
neljään vuoteen, minkä päälle hän kiertää 
tiiviisti Euroopassa maalis-huhtikuussa.

Meet Me at the Movies -albumilla eri 
tyyleihin taipuva – tai ne omakseen tai-
vuttava – artisti on jälleen elementissään 
versioidessaan tunnettuja elokuvasävel-
miä Björkin trip hop -sävyistä Sealin 
soul-tunnelmiin. Osaa levyn sovituksis-
ta on ollut laatimassa myös suomalaispi-
anisti Iiro Rantala.

– Mikäkö on yhdistävä tekijä tuotantoni 
tyylien runsaudessa? Kaipa se linkki olen 
sitten minä itse, Viktoria Tolstoy naurahtaa.

– En ole koskaan halunnut jäädä jumiin 
yhteen tyylilajiin. Inspiroidun siitä, että 
pääsen työskentelemään erilaisten biisien 
ja sanoitusten parissa. Tärkeintä on luoda 
versioista itseni näköisiä. Sen pitää lopul-
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ta kuulostaa aina juuri meidän musiikil-
tamme, laulaja painottaa.
 

Turku Jazz Orchestra &  
Viktoria Tolstoy (SE)
La 13.5. Klo 19.00
Åbo Svenska Teater 

Venäläiset sukujuuret olivat artistille 
pitkään etäinen asia, jonka merkitystä hän 
ei juurikaan pohtinut. Juuri maailmankuu-
lu esi-isä oli se syy, joka sai Viktoria Tols-
toyn selvittämään taustaansa tarkemmin.

– Minut kasvatettiin aivan täysin 
ruotsalaiseksi tytöksi. Toisinaan huo-
maan, että temperamenttini on maustei-
sempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. 
Ehkäpä se on perua itäisistä sukujuu-
ristani… Tai sitten se on ollut ainoa keino 
saada äänensä kuuluviin, kun olen työs-
kennellyt miesvaltaisten yhtyeiden kans-
sa, en tiedä, Tolstoy hymyilee.

Ammatillisesti laulajatähti viettää 
nykyisin kotimaansa Ruotsin lisäksi eniten 
aikaa Keski-Euroopassa, missä pohjoismai-
sella jazzilla on muutenkin vahva kysyntä.
 
Stereotypia jurosta suomalaisylei-
söstä ei enää päde
 
Toukokuisessa konsertissa Turku Jazz 
Orchestran kanssa Viktoria Tolstoy en-
nakoi tuovansa esiin koko repertuaarin-

sa jazzista ja bluesista aina tunnelmalli-
siin balladeihin ja pop-sävyihin saakka. 
Myös puoliso, rumpali Rasmus Kihlberg 
saapuu laulajan mukana esiintymismat-
kalle Turkuun.

– Varmasti tarjoilemme TJO:n kans-
sa monipuolisen kokonaisuuden, mutta 
pidetään ohjelmistoa vielä hieman avoi-
mena ja jätetään ehkä tilaa yllätyksillekin. 
Todella odotan tätä konserttia ja toivon, 
että voisin inspiroida turkulaisia kuuli-
joita monin tavoin musiikillani.

Varhaisemmalla urallaan myös UMO 
Jazz Orchestran kanssa esiintynyt Vik-
toria Tolstoy muistelee aina lämmöllä koh-
taamisiaan suomalaisen jazzväen kanssa.

Hän kertoo poikkeuksetta nauttivansa 
työskentelystä taitavien suomalaismuu-
sikoiden kanssa. Lahdentakaiset konsertit 
ovat jääneet hänelle myönteisesti mieleen 
myös yleisökontaktin puolesta.

– Vaikka tämän pitäisi kai stereotypi-
an mukaan mennä ihan toisinpäin, niin 
minun rehellinen kokemukseni on, että 
suomalainen konserttiyleisö elää spon-
taanisti mukana ja antaa myös palaut-
teensa suoremmin kuin ruotsalaiset, Vik-
toria Tolstoy ihmettelee.
 
Teksti: Jaakko Mikkola

Ruotsalaistähti Viktoria Tolstoy saapuu keväällä ensimmäistä kertaa 

Turku Jazz Orchestran solistiksi. Uudella albumillaan muuntautumis-

kykyinen laulaja versioi tunnettuja elokuvasävelmiä muun muassa 

yhdessä Iiro Rantalan kanssa.

Minun rehellinen kokemukseni 

on, että suomalainen 

konserttiyleisö antaa myös 

palautteensa suoremmin kuin 

ruotsalaiset.

– VIKTORIA TOLSTOY

”

Ruotsalainen sielu, ripaus venäläistä 
temperamenttia
 
Monesti Viktoria Tolstoyn tuotantoon vas-
ta tutustumassa oleva ihminen kiinnittää 
ensimmäiseksi huomionsa tähden komeal-
ta kalskahtavaan sukunimeen. Se on kuin 
onkin peruja mestarikirjailija Leo Tolsto-
ylta, laulajatähden iso-iso-isoisältä.

PAULIINA MAYANTTI RISSANEN

 TURKU JAZZ ORCHESTRA / 5

Vanhaa ja uutta etsien

Kotimaamme synttäreiden ohella Flame 
Jazz Cruise 10, Dizzy 100 ja Monk 100 
ohjasivat ajatukseni numeroihin, jazzmu-
siikkiin ja erityisesti big bandien histori-
aan vuosilukuineen. Turku Jazz Orchestra 
on nyt 5-vuotias. Juuri samaiset 5 vuotta 
Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 
1922 Fletcher Henderson kokosi New 
Yorkissa nopeasti suosioon nousseen bän-
dinsä, josta kehittyi ensimmäinen mer-
kittävä jazzorkesteri. Hendersonin orkes-
teri vaikutti sittemmin ratkaisevasti big 
band -taidemuodon syntyyn ja kehityk-
seen. Kun nyt pohdiskelen uusia ohjel-
mistoja Turku Jazz Orchestralle taiteellisen 
johtajan kopperossa, minulla on vuosi-
sadan mittaisen itsenäisen taidemuodon 
verran orkestraalista jazzia mistä valita.

Etsiminen tarjoaa monenlaisia haas-
teita. Vanhempaa musiikkia etsiessä 
ongelmaksi muodostuu usein nuottima-
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Turku Jazz Orchestran kevätkaudella pengotaan arkistoja ja villiinnytään 

lattarirytmeistä! Kätkettyjä musiikillisia helmiä etsitään niin 

klassikkosäveltäjien kuin uusien tekijäsukupolvien teoksista.

teriaalin löytäminen. Alkuperäiset nuotit 
ovat yleensä kadonneet kauan sitten, eikä 
uusia painoksia ole saatavana. Useimmi-
ten ainoa vaihtoehto on kirjoittaa musiik-
ki äänitteiltä takaisin nuoteiksi.

Uuden musiikin parissa haasteena 
voi olla esimerkiksi vielä tuntemattoman 
säveltäjän, sovittajan tai kappaleen löytä-
minen. On myös jännittävää etsiskellä kät-
kettyjä helmiä vuosien takaa. Musiikkia 
luodaan koko ajan valtavasti ja suurin osa 
siitä väistämättä unohtuu – varmaankin 
myös hyvästä syystä. Silti näiden unohtu-
neiden teosten joukosta voi edelleen tehdä 
upeita löytöjä. Etsiminen on myös sitä, että 
yrittää löytää jotain, mitä ei vielä ole edes 
olemassa. Säveltäminen, sovittaminen ja 
soittaminen ovat kaikki usein jonkin tun-
temattoman etsimistä.

Ilman uutta musiikkia ja uusia tekijöi-
tä lajilla ei ole tulevaisuutta. Uudet klas-

Turku Jazz Orchestra &  
Woodyn vuosikymmenet
Pe 4.2. Klo 18.00
Sigyn-sali 

Turku Jazz Orchestra
Afro-Cuban Night
Pe 10.3. Klo 22.00
Börs Night Club
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sikot syntyvät vain antamalla seuraaville 
tekijäsukupolville mahdollisuuksia. Tästä 
syystä pidän erittäin tärkeänä sitä, että 
Turku Jazz Orchestran ohjelmistossa on 
säännöllisesti myös musiikkia, jota esite-
tään ensimmäisen kerran. Viime vuoden 
sävellyskilpailu ja sovituskurssi sekä big 
band -opisto ovat kaikki askeleita tähän 
suuntaan. Syyskaudella on luvassa lisää 
etsinnän tuloksia, mutta niistä lisää syk-
syn lehdessä.

Turku Jazz Orchestran uusi vuosi 2017 
käynnistyy kahdella hyvin erilaisella 
konsertilla. Näistä ensimmäisessä kapel-
limestari Antti Rissanen on koonnut 
kokonaisuuden klarinetisti ja sakso-
fonisti Woody Hermanin orkesterien 
musiikista. Herman johti omia yhtyeitään 
1930-luvulta aina 80-luvulle saakka, 
koko ajan uudistaen ohjelmistoaan. Oleel-
lista kehittymiselle oli hänen ajatuksen-

sa käyttää aina uusia nuoria sovittajia, 
jotka suurelta osalta vastasivat yhtyeen 
taiteellisesta linjasta vuosikymmenten 
läpi. Konsertin aikana voi kokea miten 
jazzmusiikki etsii uutta muotoa kokonai-
sen puolen vuosisadan ajalta. Rissanen on 
myös loistava jazzpasunisti, joten saamme 
kuulla hänen henkilökohtaista musiikil-
lista etsintäänsä improvisaation ja soolo-
jen muodossa.

Kevätkauden seuraava konsertti 
maaliskuussa tarjoaa täysin toisenlai-
sen moniaistisen musiikkielämyksen. 
Afro-Cuban Night on omistettu nimen-
sä mukaisesti afrokuubalaisen musiikin 
klassikoille. Tämä musiikki on jazzin 
tapaan parhaimmillaan koettuna paikan 
päällä, elävän orkesterin esittämänä ja 
klubin tiiviissä tunnelmassa. Tästä kon-
sertista voit tulla etsimään äänen lisäksi 
muitakin elämyksiä – kuunnellen, kat-
sellen ja vaikka tanssien, jos siltä tun-
tuu. Mukaan saimme alan parasta koti-
maista osaamista. Laulusolisti Pauliina 
May ja kapellimestari Jere Laukkanen 
järjestävät Turku Jazz Orchestran kanssa 
Börs Night Clubiin kunnon lattari-ilotu-
lituksen.

Vellu Halkosalmi
Taiteellinen johtaja
Turku Jazz Orchestra
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Eeppinen kevätspektaakkeli
Flame Jazz elää vahvasti turkulaisten arjes-
sa – kansainvälistä ja kotimaista jazzia on 
tarjolla viikottain ympäri kaupunkia. Klu-
bikonserttien lämmin tunnelma houkuttelee 
illanviettoon laadukkaan musiikin parissa. 
Intiimit keikat kutsuvat keväällä Turkuun 
myös maan parhaita jazzmuusikoita – kuka-
pa ei haluaisi viettää iltaa Jukka Eskolan, 
Teppo Mäkysen, Max Zengerin tai vaikka 
jazzlegenda Junnu Aaltosen seurassa! Kan-
sainvälisiä jazztähtiä saapuu Turkuun tällä 

Jo muinaiset turkulaiset

Mikko Innanen 10+ ja Key Ensemble
La 17.3. Klo 19.00
Åbo Svenska Teater

Ensimmäinen asutus Aurajoen rannal-
la syntyi tiettävästi vähintään 6000 
vuotta sitten. Itse synnyin maailmaan 
lapinjärveläisenä Porvoon sairaalassa 38 
vuotta sitten. S/S Andania toi jazzin Hel-
sinkiin 90 vuotta sitten. Itse innostuin 
jazzista Loviisassa 27 vuotta sitten. 83 
vuotta sitten Louis Armstrong matkusti 
Kööpenhaminaan Chicagon gangstereita 
pakoon, kun taas itse matkustin Kööpen-
haminaan vaihto-oppilaaksi Sibelius-
Akatemian jazzosastolta 18 vuotta sitten. 

Turkulainen isoäitini tykkäsi kertoa ta-
rinaa Jean Sibeliuksesta vastaamassa 
vaimolleen tämän tiedustellessa mie-
hensä kotiintuloaikaa: ”Olen säveltäjä, 
en ennustaja.” Steve Lacya mukaillen 
säveltäjällä on loputtomasti aikaa sävel-
lyksen säveltämiseen kun taas improvi-
soijalla on musiikin improvisoimiseen 
aikaa vain soittohetki. Sibelius taisi 
laskea vaimolleen pienen valkoisen val-
heen, sillä kyllähän säveltäjän täytyy olla 
myös ennustaja, ei sitä valmista sävel-

Emme koskaan astu samaan 

Aurajokeen kahdesti.

– MIKKO INNANEN

”

MIKKO INNANEN
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kertaa Beninistä, USA:sta, Tanskasta, Belgi-
asta ja Ruotsista. 

Flame Jazzin vuoden artisti 2017 on 
saksofonisti ja säveltäjä Mikko Innanen. 
Kansainvälisesti palkittu Innanen puhuu 
äidinkielenään jazzia – avantgarde sekä 
jazzmusiikin perinteiset konventiot tulvivat 
miehen instrumenteista poikkeuksellisen 
vaivattomasti. Turkulaisyleisö pääsee naut-
timaan virtuoosin esityksistä useasti pitkin 
vuotta. Maaliskuussa todistetaan Innasen 

12-henkisen suuryhtyeen ja turkulaiskuoro 
Key Ensemblen kohtaamista Åbo Svenska 
Teaterin lavalla. Spektaakkelimaisessa kon-
sertissa kantaesitetään maestron tuorein 
sävelteos Fryygia.

Mikko Innanen 10+ koostuu kotimaisen 
jazzin huipuista – Verneri Pohjola, Jukka 
Eskola, Jussi Kannaste, Seppo Kantonen 
ja kumppanit saavat taustalleen poikkeuk-
sellisesti kaksi rumpalia ja kaksi basistia. 
Äänimaisema on jo näillä eväillä varsin mas-

siivinen. Teemu Honkasen johtama Key 
Ensemble täydentää kokonaisuuden kevät-
kauden kiinnostavimmaksi elämykseksi.

Pyysimme Mikkoa ja Teemua kirjoitta-
maan ajatuksiaan konsertin alla. Tuloksena 
on vähän historiaa, vähän filosofiaa ja rei-
lusti vapaata improvisointia.

Jussi Fredriksson
Taiteellinen johtaja
Flame Jazz

lystä muuten kyllä koskaan synny. Han 
Benninkin ja Misha Mengelbergin sa-
noin improvisointi on pikasäveltämistä 
(”instant composing”), joidenkin mielestä 
kaikki ennakointi tuhoaa spontaanisuu-
den. Steve Lacyn tavoin moni jazzmuu-
sikko on sekä säveltäjä, improvisoija että 
ennustaja. On sävellettävä sellaista min-
kä ennustaa ruokkivan sävellystä soitta-
vien muusikoiden improvisointia. Pent-
ti Linkolan mukaan maailmassa on jo 
niin paljon ihmisen luomaa taidetta ettei 
uudelle ole tarvetta. Toisaalta aika harva 
taideteos, esimerkiksi musiikkisävellys 
tai -esitys on jotain täysin uutta. Toi-
saalta taas mikään asia maailmassa ei 

ikinä toistu ihan samanlaisena. Tai He-
rakleitosta mukaillen: ”Emme koskaan 
astu samaan Aurajokeen kahdesti.” 

Mikko Innanen
Vuoden 2017 Flame Jazz -artisti
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ÅST:lla roihahtaa
Kamarikuoro Key Ensemble on tullut 
tunnetuksi niin innovatiivisista pro-
jekteistaan kuin maamme oloissa poik-
keuksellisen uniikista soinnistaan ja 
tinkimättömästä laadusta – ryhtyipä 
se sitten mihin tahansa. Omimmillaan 
kuoro on aina ollut länsimaisen taide-
musiikin parissa, renessanssivokaalipo-
lyfoniasta aikamme säveltäjien luomiin 
tapettikuvioihin. Toisinaan kuoro on 
tehnyt tutkimusmatkailua kauaksikin 
omalta mukavuusalueeltaan ja onnistu-
nut ennakkoluulottomalla lähestymista-
vallaan tekemään sinunkaupat mitä eri-
laisimpien musiikkityylien kanssa.

Jazzmusiikin tontille Key Ensemble ei 
ole aiemmin laittanut nokkaansa juuri 
Jukka Linkolaa pidemmälle. Siinä yhte-
ydessä kuoron tuli aikoinaan kavuttua 
Samppalinnan uimahyppytorniin asti 
yhdessä Laivaston soittokunnan bras-
sikvintetin kanssa. Nyt tähytään vielä-
kin korkeampiin ja improvisatorisem-
piin sfääreihin!

Mitään raja-aitoja ei ole tarvinnut 
koskaan kaataa, koska ne ovat olleet 
lähinnä kriitikoiden kuvittelemia kar-
sinoita ja musiikkitieteilijöiden tutki-
musta helpottavia jäsentelylokerikkoja. 
Muusikoille itselleen ne ovat aina olleet 
pelkästään veteen piirrettyjä viivoja: 

samat 12 säveltä käytössään sekä klasa-
reilla että jazzareilla. 

Minkäänlaista ilkivaltaa ei siis 
harjoiteta tälläkään kertaa, kun Key 
Ensemble kohtaa Mikko Innasen 10+ 
-jengin tämän kotikentällä jazzmusiikin 
parissa. Silti luvassa on jälleen varmasti 
pontevaa manifestointia.

Koko kuoro odottaa innolla tätä projek-
tia, joka on jälleen myös oiva osoitus todel-
lisesta taiteen tekemisen palosta. Sekä a 
cappella -kuoromusiikki että jazzmusiikki 
kummittelevat vapaan taidekentän margi-
naalissa vailla suuria taloudellisia resurs-
seja. Näin ollen yhteisprojektien tekeminen 
onnistuu vain, mikäli taiteilijoilta löytyy 
kipinää suurimmaksi osaksi talkootahdolla 
polkaistuun yhteisjammailuun.

Ylpeydellä voi todeta kotikaupungis-
samme tällaisilla yhteistyöhalun tuluk-
silla sytytetyn toisinaan juhlaviakin 
kokkoja, jotka ovat loistaneet majakoina 
kaupungin muurien yli kauemmaksikin. 
Uskon, että saamme jälleen aikaiseksi 
ÅST:n lavalle sellaisen roihun, josta len-
tää kekäleitä pitkälle tulevaisuuteen ja 
uusiin yhteiskulotuksiin.
 
Teemu Honkanen
Taiteellinen johtaja
Key Ensemble

TEEMU HONKANEN
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15.2. Anna Puu

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita 
myyntipalveluumme, puh. 0600 41577  

(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).  
Paikkoja on rajoitetusti.  

Pidätämme oikeuden muutoksiin.25.2. SANNI

4.3. Michael Monroe

8.3. J. Karjalainen

20.2. Robin

ETURIVIN  
ELÄMYKSIÄ 

TURUSTA
VIKING GRACELLA

10.6. Neljä Ruusua

24.5. Redrama
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Kitaristi Janne Halonen tuskin aavisti, 
mitä tuleman pitää, kun hän teki ensimmäi-
siä matkojaan länsiafrikkalaiseen Beniniin 
2010-luvun taitteessa. Maan vahva ja pe-
rinteikäs musiikkikulttuuri vei suomalaisen 
ammattimuusikon nopeasti mennessään.

Beninin matkoilla syntyi myös pysy-
vä ystävyys ja yhteistyökumppanuus 
lyömäsoittaja-laulaja Noël Saïzonoun 
kanssa. Paikallinen kulttuurihahmo vih-
ki Halosen kotimaansa juureviin rytmei-
hin, jotka olivat kehittyneet voodoous-
konnon parissa vuosisatojen aikana.

Turku Jazz on Suomen toiseksi vanhim-
pana jazzfestivaalina tärkeä osa koti-
maista kulttuurihistoriaa. Tapahtuman 
historiaa selaillessa on turkulaisten syytä 
kokea ylpeyttä – erityisesti Turun mu-
siikkijuhlien tuella järjestetyt konser-
tit toivat aikanaan kaupunkiin artisteja 
aivan maailman huipulta. Listaus näistä 
tähdistä on vaikuttava: Art Blakey Jazz 
Messengers, Dexter Gordon, Paquito 
D´Riviera, Cecil Taylor, McCoy Tyner, 
Tommy Flanagan, Pharoah Sanders, 
Tony Williams, Dave Holland, Kenny 
Wheeler, Jack DeJohnette, Charlie Ha-

Helsinki-Cotonou Ensemble
La 19.8. klo 20.30
Turku Jazz Festival,   
Panimoravintola Koulun piha

Turku Jazz Festival 2017 kruunaa 
Turun festarikesän

Voodoo-rytmit ja länsimainen jazz yhdistyvät 

jäljittelemättömällä tavalla Helsinki-Cotonou 

Ensemblen soundissa. Yhtyeen eri kulttuureista 

lähtöisin olevat muusikot oppivat yhdessä 

soittaen loputtomasti toisiltaan.
JY
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HELSINKI-COTONOU ENSEMBLE

– Naapurimaiden Nigerian afrobeat- ja 
Ghanan high life-kulttuurit tunnetaan maa-
ilmalla jo hyvin. Beninin rytminen rikkaus 
on muusikoiden parissa edelleen julkinen 
salaisuus. Siellä musiikki on vielä kiinteä 
osa voodoo-uskontoa, eikä sitä ole brändätty 
samalla tavalla, Janne Halonen kertoo.

Halosen ja Saïzonoun ystävyydestä 
kehittyi Helsinki-Cotonou Ensemble. 
Yhtyeen omaleimainen yhdistelmä afro-
beatia, funkia, jazzia ja hiphopia on kerän-
nyt viime vuosina mainetta aina Keski-
Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa myöten.
 
Suuremmat erot yksilöiden kuin kult-
tuurien välillä
 
Kahdeksanhenkiseksi kasvanut Hel-
sinki-Cotonou Ensemble on koonnut 
ydinjoukon ympärille kollektiivin am-
mattimuusikoita Suomesta ja Beninistä. 
Erilaisista kulttuureista tulevat soittajat 
oppivat väkisinkin toisiltaan asioita, joita 
ei voi kirjoja lukemalla omaksua.

Beninin rytminen rikkaus on 

muusikoiden parissa edelleen 

julkinen salaisuus.

– JANNE HALONEN

Eurooppalainen 

kulttuurikaupunki Turku 

ansaitsee ja tarvitsee 

kansainvälisen tason 

jazzfestivaalin.

– JUSSI FREDRIKSSON

”

”

”

Rytmin yhteen 
sitomat veljet

den, Roy Hargrove ja niin edelleen.
Historia on hienoa luettavaa, mutta 

sillä ei tulevaisuudessa pitkälle pötkitä. 
Eurooppalainen kulttuurikaupunki Turku 
ansaitsee ja tarvitsee kansainvälisen tason 
jazzfestivaalin. Itselläni on yhdistyksen 
tuoreena puheenjohtajana ilo ja kunnia 
tarttua haasteeseen nostaa perinteikäs 
Turku Jazz Festival moderniksi ja menes-
tyväksi 2020-luvun taidetapahtumaksi.

Turku Jazz Festival uudistui monel-
la tavalla jo viime kesänä, ja tuloksena 
festivaali teki sekä lipunmyynti- että 
yleisöennätyksen. Jazz City Turku -toi-
mijoiden yhteistyönä toteutettiin moni-
puolinen kokonaisuus, jossa Turku Jazzin 
lisäksi kortensa kekoon kantoivat myös 
Flame Jazz sekä Turku Jazz Orchestra. 
Voittavaa joukkuetta ei vaihdeta – elo-
kuussa 2017 tehdään yhdessä kaikkien 
aikojen paras turkulainen jazzfestivaali!

Jussi Fredriksson
Puheenjohtaja
Turku Jazz ry

Janne Halonen sanoo, että kokeneet suo-
malaismuusikot ovat löytäneet uudenlaisia 
tapoja ajatella musiikkia ja rytmejä. Hän 
uskoo Saïzonoun puolestaan saaneen eniten 
irti siitä, miten ryhmän suomalaiset suh-
tautuvat biisin- ja levyntekoprosessiin.

– Noin laajemmin tällaisten kulttuuris-
ten erojen pohtiminen tuntuu vähän turhal-
ta. Myös meidän bändin suomalaiset kaverit 
olivat vieraita toisilleen alkuaikoinamme. 
Yksilöinä ja muusikoina taustamme poik-
keavat toisistaan suuresti, mutta olemme 
kasvaneet veljiksi yhdessä soittamalla.
 
Kiertue-elämää Suomessa, Beninissä 
ja Saksassa
 
Helsinki-Cotonou Ensemblen maineik-
kaan livekunnon voi todeta helpos-
ti esimerkiksi kuuntelemalla yhtyeen 
viimeisintä The Road is Long -albumia 
(2016). Kolmas kokopitkä levy äänitettiin 
yhdellä otolla uudenvuodenaattona 2016 
Helsingin Savoy-teatterissa.

Rytmikoneen muusikot suunnitteli-
vat alun perin koostavansa livealbumin 
Beninin kiertueen äänityksistä, jotka tal-
tioitiin Savoyn konserttia ennen. Länsi-
Afrikan kiertueen haastavissa olosuh-
teissa yhtye kohtasi kuitenkin toistuvia 
teknisiä vastoinkäymisiä.

– Tuon Savoyn konsertin pohjalta voi-
si koostaa vaikka vielä toisenkin vinyy-
lin, sillä hyvää materiaalia oli niin paljon. 
Tänä vuonna kierrämme jälleen enemmän 
Suomessa, mutta suurin menekki meil-
lä tuntuu olevan tällä hetkellä Saksassa ja 
Keski-Euroopassa, Janne Halonen kertoo.
 
Teksti: Jaakko Mikkola

17. – 20. 8. 2017
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Verneri Pohjola Group:  
The Music of Pekka Pohjola
Pe 18.8. Klo 20.30

Verneri Pohjola Group:  
The Music of Pekka Pohjola
Pe 18.8. Klo 20.30
Turku Jazz Festival, Aura Stage,  
Panimoravintola Koulun piha

On hienoa, että musiikin 

kautta tämä yhteys meidän 

välillämme on vielä olemassa.

– VERNERI POHJOLA

Soiva jäämistö 
yhdistää Pohjolan 
miehet

Turku Jazz ry:lle  
uusi puheenjohtaja  
ja hallitus

Verneri Pohjola vastaa puhelimeensa 
kuhisevalla lentokentällä Berliinissä. Eu-
rooppalaiset kollegat ovat jälleen kutsu-
neet yhtä kansainvälisesti arvostetuim-
mista jazzmuusikoistamme.

Trumpetisti esiintyi tammikuisella 
Saksan minikiertueelle osana palkitun 
rumpalin Eva Klessen kokoonpanoa, jos-
sa soittivat myös saksalaispianisti Julia 
Hülsmann ja brittibasisti Phil Donkin.

Vaikka Verneri Pohjolalla on voimassa 
oleva sopimus vielä kahdesta kokopitkäs-
tä sooloalbumista englantilaisen Edition 
Recordsin kanssa, hän kertoo nauttivansa 
tällä hetkellä juuri Düsseldorfin ja Dortmun-
din pikavisiittiä vastaavista tilaisuuksista.

– Koin viime elokuussa vaikean lop-
puun palamisen, minkä jäljiltä koko syksy 
oli osaltani hiljaista aikaa. Tällä hetkellä 
en vielä halua tehdä oman soolomateriaa-
lin suhteen suuria henkisiä sitoumuksia, 
vaan keskittyä muihin kiinnostaviin pro-
jekteihin, helsinkiläismuusikko kertoo.

Hänen vuonna 2015 julkaistu soolo-
levynsä Bullhorn oli arvostelumenestys 
meillä ja maailmalla, mutta oma sävellys-
työ saa nyt hyvällä syyllä odottaa. Tauko 
antaa mahdollisuuden panostaa mate-
riaaliin, joka on seurannut trumpetistia 
tavallaan koko hänen elämänsä ajan.

Turku Jazz Festivalia järjestävä Turku Jazz 
ry aloittaa vuoden 2017 uuden puheenjoh-
tajan sekä uuden hallituksen johdolla. Lähes 
50-vuotiasta yhdistystä yhdentoista vuoden 
ajan johtanut Kimmo Hyyppä luopuu tehtä-
västään ja keskittyy tänä vuonna Suomi 100 
-juhlallisuuksien koordinointiin. Syyskoko-
uksessa Turku Jazz ry:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Jazz City Turku -hankkeen 
ideoija ja Suomen Jazzliiton hallituksessakin 
vaikuttava jazzmuusikko Jussi Fredriksson.

Kimmo Hyypän puheenjohtajakaudella 
tehtiin isoja muutoksia toiminnassa. Toi-
minnanjohtajan ja puheenjohtajan tehtävät 
yhdistettiin, ja varoja siirrettiin lisää ohjel-
maan. Festivaali pidennettiin nelipäiväiseksi 
tapahtumaksi ja siirrettiin kevättalvesta elo-
kuulle. Vuosittainen esiintyjämäärä kasvoi 
parhaimmillaan lähes sataan muusikkoon.

Festivaalikonserteista kohokohtina ovat 
Hyypälle jääneet mieleen täydellisenä onnis-
tumisena vuodelta 2009 Nomy Rosenberg 
Trion keikka Linnateatterissa sekä musiikil-
lisesti huikeina Jacob Freds Jazz Odysseyn 
keikat Kårenilla 2006 ja Apollossa 2010.

Hyypän vuoteen 2017 ei sisälly varsi-
naisesti jazzia, mutta kulttuuri ja musiikki 
pitävät miehen kiireisenä Tall Ships Race-
sin, kansanmusiikin suurtapahtuman sekä 
Vuosisadan Kulttuurigaalan merkeissä. 

– Uudelle puheenjohtajalle haluan toi-
vottaa onnea tehtävään! Hallituksen on 
tärkeää muistaa Turku Jazzin arvokas his-
toria sekä festivaalin merkitys nuorten ja 
nimettömienkin esiintyjien esiin nostaja-
na, Kimmo Hyyppä muistuttaa.

Myös Turku Jazz ry:n pitkäaikainen sih-
teeri Ari Ahomäki sekä varapuheenjohtaja 
Jussi Vahvaselkä luopuivat syyskokoukses-
sa hallituspaikoistaan. Varapuheenjohtajaksi 
vuodelle 2017 uusi hallitus valitsi keskuudes-
taan muusikko ja pedagogi Jusu Heinosen ja 
sihteeriksi tuotantoassistentti ja laulaja San-
na Vartiaisen. Hallituksessa viime vuodelta 
jatkavat Tomi Arvas, Sari Haavisto, Henri 
Marjamäki, Eija Talo-Oksala sekä Jarmo 
Wallenius. Yhdistyksen taloudenhoitajana 
jatkaa Risto Mäkinen.

Alkamassa on erikoislaatuinen vuosi Verneri 

Pohjolan muusikonuralla. Jazztrumpetisti 

jättää konserttien ja uuden albumin myötä 

oman jälkensä isänsä Pekka Pohjolan 

ikonisiin sävellyksiin.

”

Ehkä tulevaisuudessa saamme 

nähdä naisia myös enemmän 

jazzmuusikkoina.

– SANNA VARTIAINEN

”
Naisten määrä on Turku Jazz ry:n halli-

tuksessa nyt prosentuaalisesti suurin kos-
kaan. Naiset ovat valtakunnallisesti tulleet 
enemmän mukaan jazzorganisaatioiden 
toimintaan sukupolvenvaihdoksen myötä. 
Suomen Jazzliiton uudessa hallituksessa on 
tällä hetkellä ensimmäistä kertaa kaksi nais-
ta. Ehkä tulevaisuudessa saamme nähdä nai-
sia myös enemmän jazzmuusikkoina.
 
Teksti: Sanna Vartiainen

Kätkävaaran lohikäärme kestää  
pojanpojalle
 
Verneri Pohjolan isän, Pekka Pohjolan, 
neljälle vuosikymmenelle jakautuva elä-
mäntyö kuuluu olennaisena osana suo-
malaisen progressiivisen rockin ja jazzin 
traditioon. Muusikon uralle suuntautu-
nut poika ei ole aiemmin tohtinut tarttua 
isänsä soivaan jäämistöön.

Runsauden seassa on yksittäisiä hel-
miä, joilla on ollut erityistä kestokykyä 
sukupolvelta seuraavalle. Verneri Pohjo-
lan lapsuuden suosikkikappale oli Kät-
kävaaran lohikäärme (1980), ja juuri se 
kolahtaa vahvimmin myös hänen omaan 
poikaansa.

– Minulla on ollut tietyllä tavalla vai-
kea suhde isän materiaaliin. Niiden 
biisien hienous on löytynyt nyt, kun 
niitä on lähtenyt itse tutkimaan ja sovit-
tamaan uudella tavalla. Isä on ollut pois-
sa jo kahdeksan vuotta, joten on hienoa, 
että musiikin kautta tämä yhteys meidän 
välillämme on vielä olemassa.

Verneri Pohjola Group plays Pekka Poh-
jola -albumi äänitetään kevättalven aika-
na ja ilmestyy kesän 2017 kynnyksellä. 
Viime vuoden Viapori Jazzin ja Tampere 
Jazz Happeningin konsertit saavat tänä 
vuonna jatkoa muun muassa Turku Jazz 
Festivalin lavalla.

– Pekan uralla juuri hänen kokoonpa-
nojensa keikat inspiroivat minua eniten. 
Odotan tältä vuodelta paitsi tämän levyn 
julkaisua myös sitä, että pääsee soitta-
maan sitä materiaalia uusina versioina 
yleisön eteen.
 
Teksti: Jaakko Mikkola
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Verneri Pohjola Group:  
The Music of Pekka Pohjola
Pe 18.8. Klo 20.30
Turku Jazz Festival,  
Panimoravintola Koulun piha

VERNERI POHJOLA GROUP
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TerveysHelppi-puhelinpalvelun tuottaa Lääkärikeskus Dextra. 
Palvelu on osa LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaiden korvauspalvelua.

Sairauden tai tapaturman sattuessa soita TerveysHelppiin. Saat nopeasti osaavia neuvoja, hyvää hoitoa läheltä  
sekä korvausasiasi vireille. Terveydenhuollon ammattilaiset palvelevat sinua joka päivä klo 7−23. 

PARANEMINEN
ALKAA NUMEROSTA 

0206 1000

LEIF SEGERSTAM
ylikapellimestari

tfo.fi

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

TURUN KULTTUURIKAUPPA ARS MUSICA
Aninkaistenkatu 9 (ma–pe klo 11–17 
sekä tapahtumien yhteydessä)

Konsertit ovat konserttitalolla ellei toisin mainita

 ”KAHDEN- 
TOISTA 
 SÄVELEN 
HYPER- 
 MYCELIUM”

POIMINTOJA 
KONSERTTITALON 
TFO:N KEVÄÄN KONSERTEISTA  

Hinnat sisältävät 
Lippupisteen palvelumaksut 

LEIF SEGERSTAM, kapellimestari

Skrjabin – Šostakovitš

LENINGRAD

23,50 / 18,50 / 9,50 €
TO 6.4. & PE | 7.4. | 19.00

KEVÄTHUUTO

CHRISTIAN VÁSQUEZ, kapellimestarI 
PACHO FLORES, trumpetti

Copland – Arutjunjan – Stravinsky

23,50 / 18,50 / 9,50 €
TO 4.5. & PE 5.5. | 19.00

JUKKA PERKO 
GOES DIZZY!
KE 26.4. | 19.00
Dizzy Gillespie Tribute
MA 1.5. | 15.00
Vappukonsertti, 
solistina AILI IKONEN!
23,50 / 18,50 / 9,50 €

JUKKA PERKO, saksofoni
ANTTI LÖTJÖNEN, kontrabasso  
SAMI KOSKELA, lyömäsoittimet 
TEPPO MÄKYNEN, rummut

LINNUNLAULUA

JULIAN RACHLIN, kapellimestarI 
ZEE ZEE, piano

Mozart

23,50 / 18,50 / 9,50 €
TO 11.5. & PE 12.5. | 19.00

Osa Change-sarjaa. 
Lue lisää: tfo.fi/change2017

Naantalin 
Musiikkijuhlat
6.-17.6.2017

turunkonservatorio.fi

Hyvää voi tehdä vaikka päivän kerrallaan.  
Hiiop on vapaaehtoistyön välityssivusto, jossa tarve 

ja tekijät kohtaavat. Itsenäisyyden juhlavuoden 
kunniaksi kutsumme jokaisen tekemään 

kanssamme tärkeitä tekoja, sadan vuoden edestä. 
Anna sinäkin vuodestasi yksi päivä.

Vuoden tärkein 
päivä on päivä 
vapaaehtoisena

hiiop100.fi  #hiiop
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 TAMMIKUU
   FLAME JAZZ

Pe 6.1.   Jusu Heinonen Gyl5, Sigyn Club, Turun konservatorio

Pe 13.1.  Esa Pietilä Liberty Ship, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

La 21.1.  Flame Jazz Cruise 10, Viking Grace

Pe 27.1.  Nordic Trinity, Jazzklubi Monk

 HELMIKUU
TURKU JAZZ ORCHESTRA

La 4.2.   Turku Jazz Orchestra & Woodyn vuosikymmenet, Sigyn-sali

FLAME JAZZ

Pe 10.2.  Quartet Ajaton, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Pe 24.2.  Maxxxtet, Jazzklubi Monk

 MAALISKUU
FLAME JAZZ

Pe 3.3.  Snorre Kirk Quintet (DK), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

TURKU JAZZ ORCHESTRA

Pe 10.3.  Turku Jazz Orchestra Afro-Cuban Night, Börs Night Club

FLAME JAZZ

Pe 17.3.  Mikko Innanen 10+ ja Key Ensemble, Åbo Svenska Teater

Pe 24.3.  Mikko Helevä & The Bronson – Hands-on Hammond, Jazzklubi Monk

Pe 31.3.  Jaska Lukkarinen Trio plays Valtteri Pöyhönen, Bar Ö

 HUHTIKUU
FLAME JAZZ

Pe 7.4.  Sointi Jazz Orchestra, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Pe 21.4.  Trio Toffa (BJ/FI), Jazzklubi Monk

Pe 28.4.  Kari Antila & Peter Hertmans ”Guitar Stories” (FI/BE), Sigyn Club, Turun konservatorio

 TOUKOKUU
FLAME JAZZ

Pe 5.5.  Sibis Jazz: Thelonius Monk 100 Years (FI/US), Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

TURKU JAZZ ORCHESTRA & FLAME JAZZ

La 13.5.  Turku Jazz Orchestra & Viktoria Tolstoy (SE), Åbo Svenska Teater

FLAME JAZZ

La 20.5.  Jukka Eskola Soul Trio +, Jazzklubi Monk

TURKU JAZZ ORCHESTRA

La 27.5.  Big Band On Board! Turku Jazz Orchestra & Johanna Försti, Viking Grace

 ELOKUU
TURKU JAZZ FESTIVAL 2017

17. –  20.8. Panimoravintola Koulun piha

KONSERTTI- JA TAPAHTUMAPAIKAT: Bar Ö, Linnankatu 7, Börs Night Club, Eerikinkatu 10, Café Tiljan, Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 11, Jazzklubi Monk, Humalistonkatu 3,  

Panimoravintola Koulun piha, Eerikinkatu 18, Sigyn Club / Sigyn-sali, Turun konservatorio, Linnankatu 60, Viking Grace, Turun Linnansatama, Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 13

Liput ja lisätiedot: www.jazzcityturku.fi


