09.07.2018 Ma/Må/Mon
Keskipohjanmaa-areena
Avajaiskonsertti

17:30 - 19:15

Ottoset
Ottoset on 1997-2001 syntyneistä iloisista nuorista naisista koostuva
kansantanssiryhmä Kaustisen nuorisoseuran alaisuudessa. Ryhmä treenaa
viikonloppuisin kerran kuukaudessa Kaustisella ja keikkailee nuorisoseuran omien
syys- ja kevätkonserttien lisäksi muissa tilaisuuksissa. Ryhmä koostuu suurimmaksi
osin pitkälle edenneistä harrastajista, mutta löytyypä seasta myös vähemmän aikaa
harrastaneita ja puoliammattilaisia. Ottosten treeneissä hiki virtaa ja tärkeintä on hyvä
meininki ja tiivis ryhmähenki.

https://www.facebook.com/kaustisennuorisoseura/?hc_ref=ARSLMO3B7hTlQboSEJZCKRPoChjlpwPI4T3bUIc5zhSHlMINRDPn8I6_QJTwBDTK28

Laulu- ja Soittoyhtiö Rempallaan

23:30 - 00:30

Laulu- ja Soittoyhtiö Rempallaan
Laulu- ja soittoyhtiö Rempallaan esittää vanhaa, unohtumaisillaan olevaa kotimaista
iskusäveltuotantoa.Vuonna 2018 konserttikokonaisuuden muodostaa Jori Malmstenin
elämä ja tuotanto.Rempallaan -yhtiö on aiemmin esittänyt Kaustisella Kauko Käyhkö
100 v. sekä Sinivalkoiset sävelet -konsertit.

Café Mondo
Désirée Saarela & Triskel
Désirée Saarela & Triskel
Désirée Saarela & Triskel ?yhtyeen (2011?) musiikissa yhdistyy nykypäivän laulajalauluntekijä-perinne vahvaan kansanmusiikkitulkintaan. Yhtyeen singer-songwriterhenkinen musiikki on ajatonta ja sen tunnelma täynnä sydäntä sekä tarinankerronnan
lumoa.

http://www.desireesaarela.fi/fi/band/desiree-saarela-triskel/

Tekosyy-klubi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Antti_Kleemola

Viitasen Piia
Viitasen Piia on lauluntekijä Piia Viitasen luotsaama tummanpuhuvaa luomufolkia

19:00 - 20:00

soittava yhtye, joka on hurmannut kolmella albumillaan niin kriitikot kuin liveyleisönkin,
ja tuonut Viitasen maamme uusien tarinankertojien eturiviin.Syksyllä 2012 julkaistu

21:00 - 23:00

debyyttialbumi Viitasen Piia keräsi lukuisia loistoarvioita ja sai mainittavasti
radiosoittoa, vaikka kyseessä oli omakustanne. Texicalli Recordsin julkaisema toinen
albumi Uni onnesta toi yhtyeelle Emma-ehdokkuuden ja paikan Helsingin Sanomien
vuoden 2014 parhaiden levyjen joukossa.Yhtyeen marraskuussa 2016 julkaistu
kolmas albumi Laulumaa on jatkanut nousujohteista kulkua, ja kerännyt täydet viisi
tähteä niin Helsingin Sanomilta, Keskisuomalaiselta kuin myös Ilkalta ja Pohjalaiselta.
MTV.fi valitsi Laulumaan vuoden kotimaiseksi albumiksi.Viitasen Piia keikkailee
soolona, triona sekä koko viisihenkisen yhtyeensä kanssa tai tarvittaessa harpulla,
kanteleella tai jousilla vahvistetulla erikoiskokoonpanolla.?Viitasella on harvinainen
taito laulaa itsensä suoraan kuulijan syliin ja ihon alle. Hänessä on myös jotain hyvin
luonnollista ja pakotonta. Ehkä selitys on siinä, että hän alkoi näppäillä kitaraa ja tehdä
omia lauluja vasta muutama vuosi sitten Nepalissa.? ? HS, Mari Koppinen

https://www.dexviihde.fi/artisti/viitasen-piia/

Kallioklubi
Iholla-sali
Ilo Ensemble
Ilo Ensemble
Ilo Ensemble valloittaa lämpimällä soinnillaan ja välittömällä lavaesiintymisellään.
Paljon kiitosta rohkeista ja puhuttelevista esiintymisistään saanut yhtye voitti
kesäkuussa 2017 Tampereen Sävelen kansainvälisen yhtyelaulukilpailun akustisen
sarjan. Vuonna 2012 perustetun viisihenkisen a cappella -ryhmän jäsenet kohtasivat
toisensa opiskellessaan Sibelius-Akatemiassa. Ilon sydän sykkii kansanmusiikille,
improvisaatiolle ja teatterimusiikille. Monipuolisesta osaamisesta syntyy musiikillinen
keitos, jonka kekseliäs sointimaailma ja äänenkäyttötavat tempaavat kuulijan
mukaansa. Ilo Ensemble julkaisi debyyttialbuminsa ?Elo? lokakuussa 2017.

https://iloensemble.com/

Alasdair Fraser & Natalie Haas
Alasdair Fraser & Natalie Haas
The musical partnership between Alasdair Fraser, long regarded as Scotland's
premier fiddle ambassador, and the sizzlingly-talented Californian cellist Natalie Haas
may not seem an obvious one, but the duo's dazzling teamwork, driving rhythms, and
their shared passion for improvising on the melody and the groove of Scottish tunes
has helped reconstruct and revive the Scottish tradition of playing dance music on

19:00 - 20:00

violin and cello. They have toured internationally for over eighteen years, wowing
audiences at festivals and concerts worldwide with their unique sound and have

20:45 - 21:45

released five critically acclaimed, award winning albums along the way.

www.alasdairandnatalie.com

Pelimannitalo
Konsta Jylhä -kilpailu

Wiljami
Kestikievari
Maunon makasiini
Kirkko
Kaustinen-sali
Kansantaiteenkeskuksen aula
Kansantaiteenkeskuksen Museosali
Kansantaiteenkeskuksen Galleria
Lastenteltta
Soittosali
Juhlapiha
Krenikka
Viinitupa
Setori
Santerin kabinetti

19:00 - 21:30

Pelimannitalon kahvio
Troka
Kaustinen 150 -lava: Massikka
Sopukka
Laulureki
Yhteislaulunuotio
Kaustinen käy kylään

