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Vapaa julkaistavaksi

Tampereen Maailmantango-festivaalilla kaikessa soi kaipaus
12. kertaa juhlittava Maailmantango-festivaali kattaa monet taidelajit. Festivaaliohjelma kestää elokuun puolesta välistä
syyskuun loppuun, ja sen pääohjelmisto järjestetään 14.- 16.9.2018.
Festivaalin teemana on tänä vuonna Kaikessa soi kaipaus. Ohjelmistoon on ammennettu inspiraatiota laitakaupunkien
sykkeestä, maahanmuuttajien ja siirtolaisten tarinoista ja jokaista ihmistä koskettavasta kaipuusta luoda parempi elämä
aavan meren tällä tai tuolla puolen.
Tänä vuonna Suomessa ajankohtaisen, 100 vuotta sitten käydyn sisällissodan tarinoita – etenkin naiskaartilaisten
näkökulmasta – tuodaan esille festivaalin pääohjelmistoviikonlopun avaavalla runoklubilla perjantaina 14.9.
Kulttuuritalo Telakalla, jossa esiintyvät kirjailijat Juha Hurme, Timo Malmi, J.K. Ihalainen ja Naiskuoro Tellus
Susinartut-projektillaan.

Tangoa, rokkenrollia ja maailmanmusiikkia
Pääohjelmisto 14.–16.9. Tullikamarin Pakkahuoneella, Klubilla, Kulttuuritalo Telakalla sekä Puistotornin Konsusalilla
tarjoaa konsertti- ja tanssielämyksiä moneen makuun.
Aiemmilta festivaalivuosilta tuttu, argentiinalainen Martin Alvarado on yksi parhaista Buenos Airesista nousseista
tangotulkeista. Hän esiintyy pe 14.9. klo 20 Kulttuuritalo Telakalla, pianisti Matti Laukkasen kanssa, joka on
suomalaisen tango nuevon uranuurtaja ja tunnetaan muun muassa Otra Vez! -kokoonpanosta. Nuestro tango eli
”Meidän tangomme” -levynjulkaisukonsertissa kuullaan suomalaisia ja argentiinalaisia tangoja. Konsertin
erityisvieraina soittavat bandoneonistit Mikko Helenius ja Henrik Sandås.
Tanssittavaa argentiinalaista tangoa soittava Solo Tango Orquesta (Venäjä) esiintyy perjantaina 14.9. Puistotornin
Konsusalilla. Konsertin väliajalla nähdään maailmanluokan tanssiesitys kun uruguaylaiset Juan Martin Carrara ja
Stefania Colina sekä paikalliset Arttu Artkoski ja Carina Quiroga astuvat estradille.
Argentiinalais-espanjalainen Orquesta Social del Tango on merkittävimpiä argentiinalaista tangoa esittäviä
orkestereita Espanjassa. Yhtyeen repertuaariin kuuluu klassisia, tanssittavia argentiinalaisia tangoja. Orkesteri soittaa
Tullikamarin Pakkahuoneella lauantaina 15.9. klo 22.00. Konsertin väliajalla nautitaan tanssiesityksistä, kun
argentiinalaiset Fabian Peralta & Josefina Bermudez sekä tamperelaiset tähdet Pasi & Maria Laurén valloittavat
tanssilattian.
Bordelestino on chileläis-ranskalainen akustinen orkesteri, jonka musiikissa yhdistyvät sulassa sovussa tango,
ranskalainen chanson, italialaiset laulelmat, valssi, jatsi sekä Balkanin alueen, Chilen ja muun Etelä-Amerikan
kansanmusiikki. He esiintyvät lauantaina 14.9. klo 21.00 Kulttuuritalo Telakalla.
Klubilla kuullaan vahva annos rautalankamusiikkia perjantaina 14.9. kun Agents & Vesa Haaja ja ”Suomen Jerry Lee
Lewis” Mr Breathless astuvat lavalle. Tamperelainen Rantavahdit polkaisee illan käyntiin klo 22 tulkiten Olavi
Virran ja Topi Sorsakosken tunnetuksi tekemää musiikkia rokkaavalla ja svengaavalla otteella.
Kaikessa soi kaipaus -konsertissa la 15.9. klo 19.00 Tullikamarin Pakkahuoneella blueslaulajatar Ina Forsman, Don
Huonot -yhtyeen keulakuvana tunnetuksi tullut Kalle Ahola ja raspikurkkuinen Bablo esittävät omaa tuotantoaan ja
lainakappaleita Maailmantango-festivaalin house bandin, Uuden suomalaisen tango-orkesterin, säestyksellä. Luvassa
on uusia, mielenkiintoisia sovituksia tutuista tangoista, blues- ja poprock-kappaleista. Orkesterin kapellimestarina toimii
viuluvirtuoosi Antti Heermann, joka on menettänyt sydämensä niin tangolle kuin jazzillekin.
Pääohjelmistoviikonlopun kruunaa Kulttuuritalo Telakalla sunnuntaina 16.9. klo 19.00 alkaen Hot Heros -trion
levynjulkaisukeikka ja heidän jälkeen esiintyvä Joe Vestich & The Immigrants.
Hot Heros on kolmen lahjakkaan ja monipuolisen muusikon, Sami Sippolan (saksofonit), Ville Rauhalan
(kontrabasso) ja Janne Tuomen (rummut), muodostama vapaata ja energistä jazzia soittava yhtye. Nyt julkaistava

albumi Folkjazz from Finland sisältää Sippolan ja Rauhalan kansanomaisia kappaleita, joiden innoittajina ovat
toimineet soiset erämaajärvet ja synkät ikimetsät sekä leirinuotioilla kerrotut muinaiset tarinat.
Amerikasta Suomeen muuttanut laulaja-lauluntekijä, kitaristi Joe Vestich kiertää esiintymässä Suomen lisäksi
Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Hänen juurensa ovat Michiganin Yläniemimaalla, joka oli 1800-luvun lopulla
maahanmuuttajien suosittu asutusalue. Arto Rinne on kansanmuusikko ja lauluntekijä Petroskoista, Venäjän Karjalasta.
Hän on soittanut yli 30 vuoden ajan kansanmusiikkia muun muassa yhtyeissä Myllärit, Karjalan kansanmusiikkiyhtye ja
Sattuma. Joen ja Arton lisäksi Immigrant-orkesteriin on kutsuttu Kalle Alatalo (kitara), Ilkka Niemi (viulu ja
mandoliini), Ville Rauhala (kontrabasso) ja Juppo Paavola (lyömäsoittimet). Mittatilaustyönä festivaalin päätösklubia
varten koottu konsertti tulkitsee Suomesta Amerikkaan lähteneiden maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä
musiikkia. Illan aikana kuullaan Hiski Salomaan, Arthur Kylanderin, Leo Kaupin, Bobby Aron ja Eric
Peltoniemen kappaleita.
Ennakko-ohjelmistossa laulaja-lauluntekijöitä, chansoneita, tangoa ja haitarijatsia
Pääasiassa maksuton ennakko-ohjelmisto levittäytyy ravintoloihin ja kahviloihin 7.–13.9. Ohjelmistossa kuullaan
kotimaisia laulaja-lauluntekijöitä ja kokoonpanoja kuten Janne Laurila & Tuhlaajapojat, helsinkiläinen
haitarijatsiorkesteri Mustat Silmät, Joose Keskitalo, Tammela 33100, Duo Kielo Kärkkäinen & Sami Sippola ja
Veera Maria Kristiina. Deli 1909 & Wine Barissa Einiin Piaf -duo tulkitsee kauneimpia ranskalaisia chansoneita 6.9.
ja Duo Lehtinen & Lipasti klassisen musiikin helmiä ja Astor Piazzollan musiikkia 8. ja 12.9.
Ennakko-ohjelmistoon kuuluu myös musiikkiaiheinen tietovisa Vastavirta-Klubilla, Pasi Pollarin musaraati Bar Piilossa
ja argentiinalaisen tangon tanssi-ilta Teerenpelissä ja Telakalla.
Suomi ja Kreikka kohtaavat nykytaidenäyttelyissä 1.-28.9.
Nykytaidenäyttelyissä on esillä suomalaisten ja kreikkalaisten, yhteensä 11 taiteilijan teoksia. Näyttelykokonaisuuden
on kuratoinut kuvataiteilija Sebastian Boulter. Näyttely on esillä Kulttuuritalo Laikulla 1.-28.9. Pirkanmaalaisissa
kirjastoissa ja tamperelaisissa kahviloissa ja ravintoloissa on esillä Tampereen ammattikorkeakoulun
kuvataideopiskelijoiden teoksia.
Lisäksi pääkirjasto Metsolla on esillä Mika Toivasen "Minun tangoni" -valokuvanäyttely ja Tullikamarin
Pakkahuoneella on esillä tangoaiheisten maalausten näyttely pääohjelmistopäivänä 15.9.
Pirkanmaan kirjastoissa tanssitaan tangoa
Festivaalin kirjastokiertue levittäytyy pirkanmaalaisiin kirjastoihin 18.8.-1.9. Tampereen sivukirjastoissa ja Kangasalan,
Valkeakosken ja Sastamalan kirjastoissa on mahdollisuus ottaa argentiinalaisen tangon ensiaskeleet 45 minuutin
maksuttomalla tanssitunnilla. Hervannan kirjastossa ihastellaan 25.8. wanhan tangon tanssiesitystä. Kirjastokiertueen
toteutukseen osallistuvat tamperelaiset Tango aMoroso ry ja Tanssiseura Hurmio.
Viini- ja olutfiestassa tarjolla eri maiden viiniherkkuja
Viini- ja olutfiestassa 7.–16.9. on mahdollisuus nauttia eri maiden viini- ja olutherkuista Tampereen
tunnelmallisimmissa ravintoloissa. Mukana on kuusi tamperelaista ravintolaa: Ravintola Artturi, INEZ Tapas Bar &
Sidreria, Deli 1909 & Wine Bar, Gastropub Tuulensuu, Kulttuuritalo Telakka ja The Bull.
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