11.07.2018 Ke/Ons/Wed
Keskipohjanmaa-areena
Sväng

17:00 - 18:00

SVÄNG
"Harmonica Ensemble" may not immediately inspire thoughts of high art or serious
music-making, but Sväng, founded in 2003, have proved to the disbelievers that this
tiny instrument can be very expressive and that its potential is, in fact, unlimited!
http://www.svang.fi/ or http://www.triart.at/artists_main.php?id=5

Jonna Tervomaa & Jarkko Martikainen Kaustinen Special

19:30 - 20:30

Jonna Tervomaa
Ääni kuuluu ja kantaa kauniisti.Jonna Tervomaan Ääni-albumi ilmestyi 1. Syyskuuta
2017. Tervomaa on tehnyt seitsemännelle albumilleen ensimmäistä kertaa
sanoitusten lisäksi myös kaikki sävellykset itse. Musiikki soi nyt vapaampana ja
omaperäisempänä kuin koskaan.Ääni on saanut ylistäviä arviota niin
musiikkimedioissa kuin maakuntalehdissäkin. Sävykäs kokoonpano ja Jonnan lämmin
läsnäolo saavat otteen paatuneimmastakin.Tervomaa valloittaa uusia kuulijoita,
uskollisia fanejaan unohtamatta. Hän on aina ollut monipuolinen musiikinrakastaja,
joka ammentaa eri genreistä ja nauttii tänä päivänä siitä vapaudestaan.
Kansanmusiikki on hänellekin yksi peruspilari ja pelimannius on asenne.

http://www.hogmusic.fi/artistit/jonna-tervomaa/

Chouk Bwa (HT)
CHOUK BWA
Chouk Bwa are a traditional Haitian Mizik Rasin (?roots music?) ensemble who bring
together the essence of Haitian Vodou. Their music rises in waves of percussion,
vocals and dance, authentically inspired in the moment and communicating nothing
but the unique joy of this shared spontaneity. With deep roots in the religious rites of
West African Vodún, their repertoire blends traditional songs with compositions by
lead vocalist and poet Jean-Claude 'Sambaton' Dorvil. The celebratory power of their
sound has already ignited audiences at major festivals around the world, including
Roskilde, WOMAD and Amsterdam Roots.

https://www.facebook.com/choukbwa/

21:30 - 22:30

Café Mondo
Kallioklubi
Iholla-sali
Pelimannitalo
Wiljami
Kestikievari
Maunon makasiini
Kirkko
Kaustinen-sali
Kansantaiteenkeskuksen aula
Kansantaiteenkeskuksen Museosali
Kansantaiteenkeskuksen Galleria
Lastenteltta
Soittosali
Jämsän Soimannien Huuliharput
Jämsän Soimannien huuliharput
Jämsän Soimannien huuliharput on perinteikäs huuliharppuyhtye, joka on perustettu
1970-luvun lopulla ja Kaustisella ryhmä on esiintynyt lähes 40 vuoden ajan. Yhtyeessä
on useiden vuosien ajan ollut jo tämmäri. Vuonna 2017 ryhmään on saatu uusi jäsen
kahden konkarin völjyyn. Soitto soi vielä raikkaasti.

Juhlapiha
Krenikka

12:00 - 12:15

Viinitupa
Setori
Santerin kabinetti
Pelimannitalon kahvio
Troka
Kaustinen 150 -lava: Massikka
Sopukka
Laulureki
Yhteislaulunuotio
Kaustinen käy kylään

