14.07.2018 La/Lö/Sat
Keskipohjanmaa-areena
Päätöstanssit Orivesi All Starsin tahdissa

23:30 - 01:15

Orivesi All Stars
Orivesi All Stars on Suomen suurin pelimanniorkesteri, joka on toiminut vuodesta 2011
alkaen Antti Järvelän johdolla. Orkesterin ainoa päämäärä on mielekkään musisoinnin
harjoittaminen hyvässä hengessä ? se saa myös näkyä ja kuulua. Orivesi All Stars on
pelimannikollektiivi, johon voi osallistua minkä tasoinen ja ikäinen soittaja tahansa,
eikä maantieteellistä rajoitusta osallistumiselle ole.Orivesi All Stars valittiin vuonna
2015 Kaustisen kansanmusiikkijuhlien vuoden orkesteriksi. Loppuvuodesta 2018
yhtye sai Vuoden ilmiö -palkinnon Suomen ensimmäisessä Etnogaalassa.

http://orivesiallstars.fi

Café Mondo
Pirulainen
Pirulainen
Pirulainen on rytmimusiikillinen Kuusikko jonka käsissä akustinen sielukkuus kohtaa
rockin potkun.

https://pirulainen.webnode.fi

Kallioklubi
haapoja & illmari kollektiivi
haapoja & illmari kollektiivi
haapoja & illmari kollektiivi yhdistää nykykansanmusiikkia räppiin, konekomppeihin ja
kaupunkiäänimaisemiin. Folk-räpiksikin luonnehditussa musiikkikeitoksessa
menneiden runoajien sanasto ja nykyihmisen kokemusmaailma juontuvat yhteen
sanojen seppä illmarin käsittelyssä. Mikko H. Haapojan sävellyksissä kaikuvat
vaikutteet niin kansanmusiikista, indie popista kuin konemusiikistakin. Vanhat
kansansoittimet, harmooni ja jouhikot hengittävät uutta elämää nykypäivän runolaulun
imussa.Vuonna 2013 perustetun haapoja & illmari kollektiivin uusin albumi Uusi
maailma julkaistiin syksyllä 2017. 5-vuotisjuhlakonserteissaan kollektiivi yhdistelee
kahden omaleimaisen albuminsa materiaalia ja tarjoaa kuulijoilleen vahvasti sykkivän
livesetin ja matkan urbaanien ja juurevien äänimaisemien rajamaille.

22:30 - 23:30

http://mikkohaapoja.net/kollektiivi

Okra Playground

19:30 - 20:30

21:00 - 22:00

Okra Playground
Okra Playground yhdistää traditionaaliset instrumentit moderniin äänimaisemaan,
pelkistettyyn estetiikkaan ja maalaileviin soundeihin ja lauluharmonioihin. Musiikki
ponnistaa suomalaisesta kansanperinteestä, mutta kurkottaa genren ulkopuolelle
elektroon, poppiin ja jazziin.Odotettu toinen levy Ääneni yli vesien ilmestyi
maaliskuussa Nordic Notesilta. Uudella levyllä Okra Playgroundin soundi on kehittynyt
entistä elektronisempaan suuntaan, kansanperinteeseen pohjautuvia elementtejä
unohtamatta. Debyyttilevy Turmio julkaistiin 2015 ja se kipusi vuoden parhaiden
levyjen kärkikymmenikköön sekä kotimaisten että kansanvälisten mediajulkaisujen
listauksissa. Sittemmin yhtye on kerännyt täysiä yleisöjä aina Malesian Rainforest
World Music Festivalilta Flow Festivaliin sekä esiintynyt ainoana suomalaisena
showcase-artistina vuoden 2016 WOMEX World Music Expossa.Konsertti on osa
Kanteleliiton KanteleFest-konserttisarjaa ja konserttia tukee Kanteleliitto.

http://okraplayground.fi/

DJ KillaBeatMaker
KillaBeatMaker
KillaBeatMaker is a Colombian|Bass DJ & producer from Medellín, and a frontman of
a urban Colombian band Radiocaliente. In his DJ set hi mixes afro-Colombian rhythms
with the music of Valle de Aburrá, his home region and tropical bass. Besides the
mixtapes, he performs some of his original music live singing, rapping, freestyling and
playing cuatro, a Venezuelan 4-string instrument.

https://www.facebook.com/killabeatmaker/

Iholla-sali
Pelimannitalo
Wiljami
Kestikievari
Maunon makasiini

22:15 - 23:15

Kirkko
Kaustinen-sali
Kansantaiteenkeskuksen aula
Kansantaiteenkeskuksen Museosali
Kansantaiteenkeskuksen Galleria
Lastenteltta
Soittosali
Juhlapiha
Krenikka
Viinitupa
Setori
Santerin kabinetti
Pelimannitalon kahvio
Troka
Kaustinen 150 -lava: Massikka
Sopukka
Laulureki
Yhteislaulunuotio
Kaustinen käy kylään

