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På eftermiddagen såg det 
inte bra ut. 

Festivalområdet kring Uit-
tamos danspaviljong i Åbo 
drabbades av sommarens hit-
tills hårdaste åskskurar, som 
påverkade även de mest sto-
iska festivalgästerna. Lyck-
ligtvis hade alla ännu inte 
hunnit på plats, så det fanns 
utrymme under regnskyd-

den. 
Mot kvällen klarnade väd-

ret och resten av besökar-
na tågade in på det sympa-
tiska och välfungerade men 
aningen trånga festivalområ-
det. Om Ilmiö i fortsättning-
en vill utvidga, måste också 
området växa. I och för sig 
skulle det vara synd om fes-
tivalen tvingades fl ytta från 

sin nuvarande, idylliska plats 
vid stranden.

Tillväxt är dock inte en nöd-
vändighet. I år samlade den 
slutsålda festivalen drygt 
2 000 besökare vilket place-
rar den på gränsen mellan 
stora småfestivaler och små 
stora festivaler. Det väsentli-
ga var att en överväldigande 
majoritet av publiken verka-
de vara på plats för att nju-
ta av musiken. Stämningen 
hölls därmed relativt nykter 
och positiv.

Hur var då musiken? Det 
skulle vara svårt att summa 
upp dagens otippade musi-
kaliska palett. 

Ilmiö profi lerar sig som 
en festival som är öppen för 

nästan vad som helst. Pro-
grammet skiftade på en skala 
som sträckte sig från experi-
mentell ljudkonst till rakryg-
gad stonerrock. 

Till dagens höjdare hörde bl.a. 
den syntande krautrocktrion 
G-Odd, Magenta Skycode, 
som den här gången var i 
utmärkt form, och retrosoul-
kombot Nicole Willis and 
The Soul Investigators som 
presenterade material från 
sin hyllade debut och dess 
efterföljare som borde kom-
ma ut nästa vår. 

Dessutom måste det fran-
ska stonerrockbandet Aqua 
Nebula Oscillator nämnas, 
som med sitt tunga traskande 
bjöd på en härlig kontrast till 

den annars ganska ljusa ljud-
världen på festivalen. Antag-
ligen var deras hårdhän-
ta spelning också den mest 
högljudda som någonsin ägt 
rum på danspaviljongen i 
Uittamo.

Det väsentliga på Ilmiö är att 
man håller sina öron öppna. 
Då kan man höra saker man 
annars skulle missa. Den 
objektiva tröskeln för att få 
uppträda på festivalen är låg. 

Det handlar för det mesta 
inte om mängden sålda plat-
tor eller om artisten ens har 
kommit med en platta. Det 
handlar om subjektiv kvali-
tet. Denna balansgång mel-
lan låg tröskel och hög kva-
litet lyckades i år bra. Förut-

om etablerade band fanns en 
möjlighet att få reda på hur 
de där excentriska typerna 
man alltid ser på Dynamo/
Bar Kuka/Klubi egentligen 
använder sin fritid. 

När även arrangemangen 
löpte smidigt trots försening-
ar på grund av eftermidda-
gens åskväder, kan man lugnt 
konstatera att Ilmiö har hittat 
sin nisch som en av stadens 
viktigaste och bästa kultur-
händelser. Vill man höra hur 
det låter på den udda sidan 
av stadens musikvärld fi nns 
det knappast ett bättre till-
fälle.

Låg tröskel – hög kvalitet

Divertissement. Förutom spelningar bjöd Ilmiö-festivalen, som ordnades vid danspaviljongen i Uittamo i Åbo, bland annat på kuddkrig. Foto: Frans Rinne

Frans Rinne

Med en blandning av eklektisk musik och 
ovanligt god stämning stadgade årets Ilmiö-
festival sin position som en av landets mest 
intressanta musikhändelser.

För en handfull såpbubblor. Vad skulle Sergio Leone säga? Tung kontrast. Förutom kuddkrig bjöd Ilmiö-festivalen på spelningar. De franska stonerrock-
arna Aqua Nebula Oscillator såg ut som ett band grundat av Serj Tankian och Cliff Burton och 
de var väldigt högljudda.


