KartanoFest Kirstulassa
KartanoFest on nuorten musiikkialan ammattilaisten sekä opiskelijoiden kehittämä ja järjestämä uusi
musiikkifestivaali. Konserttipaikkoina toimivat kartanot, joista kaikki sijaitsevat historiallisen Hämeen
Härkätien varrella olevissa kaupungeissa. Konsertteja järjestetään heinäkuun aikana yhteensä yhdeksän
kappaletta Somerolla, Liedossa ja Hämeenlinnassa. Konserteista kolme kuullaan Kirstulan kartanossa. Kaikki
kesän 2015 esiintyjät opiskelevat Sibelius-Akatemiassa.

Niina Alitalo & Joonas Mikkilä
to 16.7. klo 19.00
Laulaja Niina Alitalo ja pianisti Joonas Mikkilä ovat erikoistuneet teatterimusiikkiin sekä ilmaisuvoimallisten
ja tekstilähtöisten kappaleiden tulkintaan. Mikkilä toimii freelancer-muusikkona ja kapellimestarina mm.
Svenska Teaternissa, Tampereen Teatterissa sekä Tampereen Työväen Teatterissa. Alitalo taas viimeistelee
opintojaan Sibelius-Akatemian lisäksi myös Tampereen Ammattikorkeakoulun teatterimusiikin linjalla.
Heidän ”Pyhä toimitus”- laulelmakonsertissaan kuultavat kappaleet etsivät sitä, mikä on ihmisille pyhää,
tarkoitti se sitten vihaa, rakkautta tai piirongin päälle talletettuja muistoja.

Onda3 -trio
to 23.7. klo 19.00
Onda3 johdattaa kuulijan kesäisiin bossa nova -tunnelmiin. Konsertissa kuullaan tuttuja suomenkielisiä
bossa nova -kappaleita 60-luvulta sekä myös yhtyeen omia sävellyksiä, joissa paahtuneet rytmit kietoutuvat
virvoittaviin melodioihin. Trion keuluhahmona ja solistina toimii Sibelius-Akatemian jazz-osastolla laulua
opiskeleva Josefiina Vannesluoma. Mukana ovat myös useissa suomalaisissa huippujazz- kokoonpanoissa
vaikuttavat kitaristi Veikki Virkajärvi sekä kontrabasisti Teemu Åkerblom.

Valma & VarsiNaiset
pe 31.7. klo 19.00
Valma & Varsinaiset on vahvassa nousujohteessa oleva viisihenkinen folk-yhtye. Vallattomasta
lavaesiintymisestä tunnettu yhtye ammentaa suomalaisesta suorapuheisuudesta, syvällisyydestä ja
huumorintajusta. Jäsenet ovat monipuolisen musiikillisen koulutuksen saaneita muusikoita, joita yhdistää
into kokeilla uutta ja tahto koskettaa yleisöään. Suurimmaksi osaksi yhtyeen keulahahmon Vilma Talvitien
säveltämissä kappaleissa on vahvoja vaikutteita mm. kansanmusiikista. Monikerroksisessa musiikissa ja
rikkaassa soitinnuksessa riittää kuultavaa ja pohdittavaa kaikenikäisille. Yhtye julkaisi ensimmäisen
albuminsa ”Tuli talvi, ei tahottu” vuonna 2012. Seuraava albumi ”Jalat alta” ilmestyy heinäkuussa 2015.

PÄÄSYLIPUT:
15€ / aikuiset
12€ / eläkeläiset, opiskelijat, lapset
45 € / illallinen + pääsymaksu

SARJALIPUT:
2 konserttia / aikuiset / 26€
2 konserttia / eläkeläiset, opiskelijat, lapset / 20€
3 konserttia / aikuiset / 38€
3 konserttia / eläkeläiset, opiskelijat, lapset / 29€

LIPUT ENNAKKOON:
050 320 9508 / kartanofest@gmail.com

