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ILMIÖ-FESTIVAALILLA LUVASSA KANSAINVÄLINEN ARTISTIKAARTI SEKÃ TV-
RESISTORIN AINUTLAATUINEN PALUUKEIKKA 

Kotimaisen indiepopin valtias TV-RESISTORI tekee ainutlaatuisen visiitin keikkalavoille 
esiintyessäänn ILMIÖ-festivaalilla heinäkuussa seitsemän vuoden hiljaiselon jälkeen. Kolme 
pitkäsoittoa julkaissut turkulainen yhtye jäi tauolle vuonna 2011. Kriitikoidenkin kiittelemän TV-
resistorin ansioita ovat muun muassa oivaltavat sanoitukset ja omaleimainen soundi sekä Yrjö 
Saarisen ja Päivi Kankaron saumattomasti yhteen sopivat lauluosuudet. 
 
Festivaalin ohjelmaan on tänä vuonna kiinnitetty useita ulkomaisia artisteja, jotka tekevät Suomen 
debyyttinsä ILMIÖssä. Lontoosta Uittamolle saapuu bahrainilaislähtöinen FLAMINGODS, jonka 
eksoottinen groove on niittänyt mainetta ympäri maailmaa. Raikasta vauhdikkuutta tarjoilee 
Berliinin coolein yhtye GURR, joka muistuttaa energiallaan yleisöä indierokin iloista. Festivaalin 
puolalainen vahvistus on all-stars kokoonpano INNERCITY ENSEMBLE, jonka repertuaariin kuuluu 
vapaamuotoinen, mutta ehdottoman hypnoottinen jazz. Orkesterin viimeisin albumi III nousi 
kärkisijoille lukuisissa vuoden levy -äänestyksissä.  
 
Arvostetun Bella Union -levy-yhtiön norjalainen suojatti BROEN yhdistelee musiikissaan rohkeasti 
kaikkea jazzista rappiin ja dubista electronicaan. Ruotsalaista psykedeliaa festivaalilla edustaa 
kymmenhenkinen VÅRT SOLSYSTEM, jonka vaikuttavassa kokoonpanossa on mukana muun 
muassa Dungenin jäsenistöä. Niin ikään länsinaapurista ILMIÖön saapuu nuori göteborgilaisyhtye 
ROME IS NOT A TOWN, jonka ärhäkkyyttä on hehkutettu esimerkiksi Sonic Youth -yhtyeen 
Thurston Mooren toimesta. Japanilainen GRIMM GRIMM puolestaan filtteröi brittiläisvaikutteista 
iltapäiväteepoppia uniikkiin muotoon. Omaperäisen artistin ensimmäinen levy julkaistiin My 
Bloody Valentine -yhtyeen Kevin Shieldsin levymerkillä. 

Runsas kattaus kotimaista taituruutta 

Ikoniselle Sähkö Recordingsille äänittänyt turkulaislähtöinen FREESTYLE MAN nähdään ILMIÖssä 
kotiinpaluukeikalla mukanaan itse Jimi Tenor. Monitoimija Jussi Lehtisalon ja maineikkaan 
elokuvaohjaaja Mika Taanilan yhteisprojekti PAKASTEET esiintyy yhdessä englantilaisen 
avantgarde-titaanin Charles Haywardin kanssa, jonka pitkästä ansioluettelosta löytyy oman This 
Heat -yhtyeensä lisäksi sellaisia nimiä kuten Hot Chip, Phil Manzanera ja Gong. Tuoreeltaan 
Emma-palkinnon voittanut kansanmuusikko MAIJA KAUHANEN tarjoilee taiturimaista 
kantelemusiikkia, johon yhdistetyt orgaaniset rytmit luovat valovoimaisen kaaren menneisyyden 
järvimaisemista tulevaisuuden asfalttisimulaatioihin.  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Festivaalin muita kotimaisia kiinnityksiä ovat esimerkiksi vuosisadan lappilaiseksi valitun Läjä 
Äijälän johtama THE KOLMAS, suursuosion saavuttanut persoonallinen räppäri DRAAMA-HELMI 
ja Ville Leinosen 80-lukulaisen diskon tahteihin tanssittava FUTUREIMAN. Lisäksi festivaalilla 
nähdään ahkerasti levyttävä, mutta harvoin keikkaileva elektroyhtye JESSE sekä Suomi-Balkan 
taivaan kirkkaan tähden Jaakko Laitisen ja hanuristi Harri Kuusijärven muodostama LAITINEN-
KUUSIJÄRVI EXPERIENCE.  
 
ILMIÖn yli 40 julkaistua artistia löytyvät kokonaisuudessaan ILMIÖn nettisivuilta osoitteessa 
www.ilmio.fi. Musiikkiohjelman ohella festivaalialuetta värittää laaja monitaiteellinen ohjelma, 
jonka sisällöistä tiedotetaan lisää kevään aikana.  
 
 
Tapahtuma järjestetään Uittamon kansanpuiston vanhan tanssipaviljongin ympäristössä 28. 
heinäkuuta 2018. Aiempina vuosina ennakkoon loppuunmyydyn festivaalin liput ovat myynnissä 
Tiketissä, sekä käteisellä ilman toimituskuluja Turun Bar Ö:ssä ja Helsingin Ravintola Ompu:ssa. 

Pressikuvat sekä tiedote ovat ladattavissa festivaalin nettisivulta www.ilmio.fi/2018/media. 
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