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ILMIÖ-festivaalin artistit on julkaistu!
ILMIÖfestivaali tuo heinäkuussa brittiläisen psykedeelisen poprockin
kärkinimiin kuuluvan SYD ARTHURIN (UK) ensimmäistä kertaa Suomeen.
Canterburylaisen kvartetin neljäs albumi Apricity ilmestyi viime syksynä ja se
kipusi Suomessakin levylistojen kärkeen. Kotimaista kermaa festivaalilla
edustaa uunikuuma MAN DUO, joka on maailmanluokan tähdeksi
singahtaneen Jaakko Eino Kalevin ja LongSamin tuore elektroprojekti.
Turkulaista verta Uittamolle virtaa puolestaan räppikollektiivi RITARIKUNNAN
festivaalilla tekemän comebackin myötä.
Tapahtuman orgaanisinta sointia tarjoilee YLVA, joka yhdistelee saamelaista
joikua elektronisiin taustoihin. Projektin taustalta löytyvät pillit pussiin pistäneen
22Pistepirkon basisti Asko Keränen, saamelainen runoilija ja muusikko Niillas
Holmberg sekä trumpetisti Antero Priha. Kesän kaistapäisin esiintyjä lienee
puolestaan 80luvulta asti keikkaillut KEUHKOT, jonka liveesiintymisiä voisi
kuvailla lähinnä sanalla hämmentävä. Vastapainoksi Paviljongilla pääsee
irrottelemaan TUULA AMBERLAN & PIENEN JAZZYHTYEEN sovittamien
vanhojen tai ASA & MEME:n vähän tuoreempien hittien tahdissa.
Lisäksi lauantain aikana nähdään paikallisista aineksista leivottu RONSKI &
SATANIC, jossa toisistaan ottavat mittaa turkulaisen lasermetallin airut
Nightsatan sekä kotimaisen räppiskenen vinksahtanut veteraani Ronskibiitti.
Paikallisia harvinaisuuksia edustavat myös niin ikään comebackin tekevä
WOJCHIECH ja viime aikoina harvakseltaan keikkaillut BURNING HEARTS,
jonka toinen albumi oli ilmestyessään Emmaehdokkaana. Lisää
artistijulkistuksia voi käydä kurkkimassa osoitteessa: www.ilmio.fi.
Musiikin lisäksi festivaalilla voi aiempien vuosien tapaan nauttia omaperäisestä
monitaiteellisesta ohjelmasta, josta tiedotetaan lisää kevään aikana.

Tapahtuma järjestetään Uittamon kansanpuiston vanhan tanssipaviljongin
ympäristössä 29. heinäkuuta 2017. Lippuja (40e + toimituskulut) saa Tiketistä
tai ilman toimituskuluja Turussa Bar Ö:stä tai Helsingissä ravintola Om’pusta.
Tapahtuma myytiin loppuun vuosina 20112013.
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