Sipoon Äänet – Sibbo Toner kitarafestivaali
järjestetään kolmannen kerran 11.-13.10. 2019
Sipoon äänet – Sibbo toner on musiikkifestivaali Sipoossa. Idea omasta festivaalista syntyi Sipoon
kunnan ja eri musiikkitahojen työkokouksessa neljä vuotta sitten. Kaikilla oli sama unelma – tuoda
musiikin maaginen voima kuntalaisille ja nostaa sekä paikallisia että kansainvälisiäkin taiteilijoita esille.
Festivaali tarjoaa monipuolista ohjelmaa niin aikuisille kun lapsille, aina innokkaista harrastesoittajista
kokeneille klassisen musiikin konserttikävijöille.
Kitaristi Petri Kumela toimii Sipoon äänet – Sibbo toner festivaalin taiteellisena johtajana ja
järjestäjätahot ovat Sipoon kunnan kulttuuripalvelut, Musiikkiopisto Sipoossa, Sibbo svenska församling,
Sipoon suomalainen seurakunta, Sipoon kirjasto ja Lilla Villan.

Joonas Widenius. Kuva: Matti Sten

Lilla Villanissa järjestetään perjantaina 11.10. klo 21:30 intohimoisen espanjalaisen musiikin
flamencoilta.
Konserttia luonnehtii illan kitaristi ja säveltäjä Joonas Widenius "Northern Duende yhdistää pohjoisen ja
Espanjan. Duende tunnetaan flamencopiireissä hyvin, koska se kuvaa tietynlaista flow-tilaa, kun esitetään
flamencomusiikkia. Nyt siihen yhdistyy myös pohjoismainen melankolinen mentaliteetti."
Illan esiintyjäkaarti on flamencomusiikin uudistajia. Flamencolaulaja Anna Murtola toteaa, että "minullekin
juuri tämä konsertti Lilla Villanissa on harvinainen tilaisuus työskennellä tällä kokoonpanolla. Kaikki ryhmän
jäsenet ovat suomalaisen flamencon huippuja, jotka kaikki tuovat oman erikoismausteensa yhteisen
showhun. Suomalaisena flamencolaulajana koen tunteiden välittämisen erityisen tärkeänä, joka ylittää
kaikki kulttuuri- ja kielimuurit."

Tässä konsertissa esiintyy lisäksi lyömäsoittaja Riccardo Padilla sekä tanssija Katja Lundén, joka toteaa, että
"nyt on kasassa niin kiinnostava kombinaatio korkeatasoisia artisteja, että tästä syntyy varmasti jotain
omanlaista, ainutlaatuista ja yllättävää! Tanssini tulee olemaan sekoitus flamencoa ja nykytanssia."
”Festivaalimme jatkaa ennakkoluulottomalla ja omaleimaisella linjallaan, tuttua ja ennen kuulematonta
iloisesti sekoittaen. Tällä kertaa ohjelmisto kiertelee suurelta osin välimerta ja sen valo ja lämpö ovat
täsmälääkkeitä pimenevään syksyyn. Etenkin espanjalainen kitara on vahvasti läsnä ja ulkomainen
tähtivieraamme Àlex Garrobé on tunnettu jo vuosikymmeniä sen keskeisenä mestarina. Olen todella ylpeä
esiintyjäkaartistamme ja ohjelmasta, liity seuraamme ja tehdään yhdessä hieno festivaali!”

Bienvenidos! Petri Kumela, taiteellinen johtaja

Tiedustelut:
Petri Kumela, petrikumela@gmail.com, 0407203074.
Pekka Suominen (tuottaja), pekka@pekkasuominen.com, 0403527478

Sipoon Äänet - Sibbo Toner-gitarrfestivalen
arrangeras nu för tredje gången 11-13.10 2019.
Sibbo toner är en musikfestival i Sibbo. Idén om en egen festival föddes fyra år sedan under ett möte
mellan Sibbo kommun och olika musikaktörer. Alla hade samma dröm – att ge musikens magiska kraft åt
kommuninvånarna och att lyfta fram både lokala och internationella konstnärer.

Festivalen erbjuder på mångsidigt program för både barn och vuxna, allt från ivriga amatörmusiker till
erfarna besökare av klassiska konserter.
Gitarristen Petri Kumela fungerar som konstnärlig ledare för festivalen och som arrangör fungerar Sibbo
kommuns kulturtjänster i samarbete med Musikinstitutet i Sibbo, Sibbo svenska församling, Sipoon
suomalainen seurakunta, Sibbo bibliotek och Lilla Villan.

”Vår festival fortsätter att erbjuda publiken en fördomsfri och unik kombination av något bekant och något
helt nytt och spännande. Denna gång snurrar repertoaren runt stora delar av Medelhavet med dess värme
och ljus, precis vad vi behöver i höstskymningen. Den spanska gitarren är kraftigt närvarande och vår
utländska gäst, Àlex Garrobé, tillhör den klassiska gitarreliten sedan årtionden. Jag är väldigt stolt över
artistkåren och repertoaren, så kom med och gör en fin festival tillsammans med oss!”

Bienvenidos! Petri Kumela, konstnärlig ledare

Festivalens program med tidtabeller och biljettlänkar finns på hemsidan http://sipoonaanet.fi/

För mera information kontakta:
Petri Kumela, petrikumela@gmail.com, 0407203074
Pekka Suominen (producent), pekka@pekkasuominen.com, 0403527478

Festivaalin ohjelma aikatauluineen ja lipunmyyntilinkkeineen löytyvät kotisivulta: http://sipoonaanet.fi/

